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Parillisten ja parittomien 
viikkojen tyhjennysreitit 
vaihtavat paikkaa v. 2016

VIIDEN – kuuden vuoden välein viikkoja mahtuu 
vuoteen 53. Tästä johtuen vuoden vaihteessa 2015-
2016 on kaksi paritonta viikkoa peräkkäin: viikot 53 
ja 1. 

Jotta tyhjennysrytmi pysyy samana myös vuonna 
2016, muuttuvat vuonna 2015 parittomilla viikoilla ol-
leet tyhjennykset parillisille viikoille ja parillisten viik-
koja tyhjennykset parittomille viikoille. 

TEKSTI ANNE SIRONEN

Yhdyskuntajätteiden kaatopaikkakäsittely melkein loppuu Suomesta tulevassa 
vuodenvaihteessa. Kymenlaaksolaisille vuodenvaihde ei tuo muutoksia. 

Asiat on hoidettu kuntoon jo vuosia aikaisemmin. Esimerkiksi kotitalouksien  
jätteiden kuljettaminen kaatopaikalle loppui jo 7 vuotta sitten.

J
ätehuoltoalalla on tapahtunut valtava kehitys vii-

meisen 15-20 vuoden aikana. Tullessani jätehuol-

toalalle töihin 90-luvun lopulla, oli Kaakkois-

Suomen alueella käytössä 20 yhdyskuntajätteen 

kaatopaikkaa. Nyt niitä on enää kaksi. Vuoden 

1993 jätelaki käynnisti jätehuoltoyhtiöiden perus-

tamisbuumin, kun monet kunnat totesivat, etteivät ne sel-

viydy uusista velvoitteista yksin.  Kymenlaaksossa kunnat 

perustivat yhteisen jäteyhtiön vuonna 1997. Aluksi yhtiö 

alkoi kerätä energiajätettä. Nykyisin yhtiö huolehtii myös 

jätteiden käsittelystä, hyötyjätteistä, vaarallisista jätteistä, 

jätteenkuljetuksista ja nykyaikaisesta kaatopaikasta. 

Jätteet hyödynnetään erikoistuneiden yritysten  
verkostossa 
Tänään Kymenlaakson Jäte Oy ohjaa vaaralliset jätteet ja 

erilaiset hyötyjätteet kuten paperin, kartongin, lasin ja me-

tallin niiden käsittelyyn erikoistuneille yrityksille. Biojäte 

kuljetetaan biokaasulaitokseen, jossa siitä tuotetaan ener-

giaa ja lannoitetta lähiseudun pelloille. Jäljelle jäävä loppu-

jäte on kuljetettu jo seitsemän vuotta nykyaikaiseen, kor-

kean hyötysuhteen jätevoimalaan Kotkaan. Kotitalouksien 

jätteistä saadaan hyödynnettyä noin 95 %, juuri mitään ei 

mene enää kaatopaikalle.

Kymenlaakson Jäte ottaa Keltakankaan jätteenkäsittely-

keskuksessa vastaan myös muita kuin kotitalouksista tule-

via jätteitä. Yhtiö on valmistautunut jo usean vuoden ajan 

1.1.2016 voimaan tulevaan kaatopaikka-asetuksen määrä-

ykseen, jonka mukaan kaatopaikoille ei enää saa sijoittaa 

jätettä, jossa on yli 10 % orgaanista tai biohajoavaa ainetta. 

 Jo kesällä 2013 yhtiö rakensi nykyaikaisen jätteenkäsit-

telylaitteiston, jolla voidaan käsitellä lähes kaikki jätekes-

kukseen tuleva jäte. Jätteenkäsittelylaitoksessa saadaan 

eroteltua hyödynnettävät jakeet ja orgaaninen aines, jolloin 

kaatopaikalle jää vain vähän jätettä. Tänä vuonna kaatopai-

kalle on sijoitettu enää alle 10 % kaikista jätekeskuksessa 

vastaanotetuista jätteistä. Määrä vähenee edelleen vuon-

na 2016.

Kierrätystä tehostetaan edelleen
Tilastokeskuksen mukaan jätteiden kierrätys eli käyttö 

raaka-aineena on pysynyt ennallaan, vaikka jätteen ener-

giahyödyntäminen on samaan aikaan lisääntynyt. Suo-

malaisia on opetettu lajittelemaan erilaisia hyötyjätteitä jo 

90-luvulta lähtien, ja lajittelumahdollisuuksia on jatkuvas-

ti lisätty. Kierrätystä pyritään edelleen lisäämään, siihen 

velvoittavat myös EU:n ja Suomen tavoitteet. 

Yhdyskuntajätteen kierrätystä pystyttäisiin varmasti vielä 

tehostamaan, jos kierrätysmateriaaleille vain olisi kysyntää. 

Valitettavasti vielä tällä hetkellä monien materiaalien koh-

dalla teollisuus valitsee neitseellinen raaka-aineen, koska 

se on halvempaa kuin kierrätetty.  

Kohti kiertotaloutta
Kuntien jäteneuvojat ovat opettaneet suomalaiset lajittele-

maan ja kompostoimaan. Nyt ja tästä eteenpäin neuvom-

me myös jätteen vähentämisestä ja kerromme mitä hyötyjä 

saadaan kiertotaloudesta, jossa raaka-aineis-

ta ja energiasta pidetään tarkemmin huolta. 

Kunnat ja kuntien jäteyhtiöt ovat keränneet 

raaka-aineita teollisuudelle ja elinkeinoelä-

mälle jo kymmeniä vuosia ja ne toimivat jat-

kossakin luotettavina ja pitkäaikaisina kump-

paneina kiertotaloudessa. 

Kotitalouksien jätteistä 
hyödynnetään noin 95 %

KOTIEN loppujäte kuljetetaan Kotkan Energian Hyö-
tyvoimalaan, jossa niistä tuotetaan energiaa. Roska-
pussit eivät siis päädy kaatopaikalle. Siksi myös ensi 
vuonna oikea paikka risoille housuille ja sukille on 
kodin loppujäteastia. 

Käyttökelpoisille vaatteille on parempiakin vaihto-
ehtoja. Kirpputoreilla, sekä perinteisillä että interne-
tin kirppiksillä, voi vaatteista saada jopa vähän rahaa. 
Myös UFF:n keräyslaatikot ja muut hyväntekeväisyys-
kohteet kannattaa muistaa. Tärkeintä olisi suosia kes-
täviä, hyvälaatuisia vaatteita ja pitää niistä huolta. 
Korjaamalla tai korjauttamalla voi vaatteen käyttöikää 
pidentää.

Monien tekstiilejä koskevien jäteuutisten taustalla 
on vuoden 2016 alussa voimaan tuleva kaatopaikka-
asetuksen määräys, jolla rajoitetaan orgaanisen ai-
neksen sijoittamista kaatopaikoille. Kymenlaakson 
Jätteen toimialueen asukkaille asetus ei tuo muutok-
sia. 

Risa vaate kelpaa  
edelleen roskapussiin

Energiaa!

Kierrätysyritykset

Energiaa!

Hyötyvoimala

Bio

LoppujätePaperi

Kartonki

Metalli

Lasi

Lannoitteita

Uusia

 

tuotteita Biokaasulaitos
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Jätteenkuljetusten asiakaspalvelu palvelee  

jäteastian tyhjennyksiin liittyvissä asioissa Iitin, 

Kotkan, Kouvolan ja Mäntyharjun asukkaita.

Avoinna ma–pe klo 8–16

Asioi verkossa: www.kymenlaaksonjate.fi

asiakaspalvelu@kymenlaaksonjate.fi

p. 05 744 3474 

Jätteenkuljetusten
asiakaspalvelu

Jäte on 
luonnonvara 

väärässä 
paikassa
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TUOTTAJAVASTUU

Ensi vuonna ekopisteelle 
kauppareissulla

Hyötyjätepisteiden nimi vaihtuu ensi vuonna ekopisteiksi. Osa nykyisistä hyötyjätepisteistä siirtyy vuoden-
vaihteessa osaksi valtakunnallisen RINKI Oy:n keräyspisteverkostoa, osa jää kuntien ja Kymenlaakson 

Jätteen hoidettavaksi. Rinki sijoittaa omat ekopisteensä ruokakauppojen lähelle.

TEKSTI ANNE SIRONEN

P
akkausjätteiden keräys muuttuu tammi-

kuussa, kun RINKI Oy alkaa hoitaa pak-

kausten tuottajavastuuseen kuuluvaa-

keräystä koko Suomessa. Suomeen tulee 

yhteensä noin 1 850 Ringin hoitamaa 

ekopistettä. Näistä lähes 70 pistettä sijait-

see Kymenlaakson Jäte Oy:n toimialueella, eri kunnissa. 

Ringin pisteiden tulo muuttaa samalla olemassa olevaa 

vanhaa hyötyjätepisteverkostoa. Osa vanhoista pisteis-

tä korvautuu uusilla pisteillä ja osa vanhoista pisteistä jää 

Kymenlaakson Jätteen hoitoon täydentämään Ringin pis-

teverkostoa. 

Suomen Pakkauskierrätys RINKI Oy, entiseltä nimeltään 

PYR Oy hoitaa ensi vuodesta alkaen koko Suomessa lasipak-

kausten, metallipakkausten, kartonkipakkausten ja muovi-

pakkausten keräystä pakkausten tuottajien eli niiden val-

mistajien ja pakkaajien puolesta. 

Kymenlaaksossa kunnat ovat olleet sitä mieltä, että asuk-

kaiden tulee jatkossakin saada keräyspisteen palvelut koh-

tuullisen helposti, joten Kymenlaakson Jäte täydentää Rin-

gin verkostoa. Ringin, Kymenlaakson Jätteen ja kuntien 

ekopisteiden sijainnit tarkentuvat tämän vuoden loppuun 

mennessä.

KARTONGIN JA METALLIN LAJITTELU 
ENNALLAAN - VAIN LASIPAKKAUSTEN 
LAJITTELU MUUTTUI

Lasin lajittelu muuttui – keräykseen vain pakkauslasia
Lasin lajittelu muuttui jo tämän vuoden toukokuussa, kun 

lasipakkausten kuljetusterminaalit aloittivat toimintansa. 

Terminaaleista Rinki Oy toimittaa lasipakkaukset käsitte-

lylaitokseen, jossa niistä valmistetaan uusia lasipakkauk-

sia. Keräykseen kelpaavat nyt vain pakkaukset, eli lasipul-

lot ja -purkit. Lasiastiat ja -esineet eivät kelpaa, sillä ne ovat 

mm. sulamislämpötilaltaan erilaista materiaalia.

Lasiastiat tulee tästä eteenpäin laittaa loppujätepussiin 

tai tuoda jäteasemalle. Isommat määrät lasiastioita (muutot, 

kuolinpesien tyhjennykset) voi tuoda jäteasemalle samalla, 

kun sinne tuodaan muutakin. Yksittäisen rikkoutuneen la-

siastian voi laittaa loppujätepussiin.

Metalliastiaan saa jatkossakin laittaa myös 
paistinpannun
Pienikokoisen metallin keräys pysyy ennallaan, eli sinne 

saa säilyketölkkien ja metallisten purkinkansien lisäksi 

laittaa edelleen vaikkapa vanhan paistinpannun tai pie-

nen metalliritilän. Metallin käsittelyprosessiin kelpaavat 

sellaisetkin metallipitoiset jätekappaleet, joissa on mukana 

vaikkapa muovia tai puuta (kahvat, pinnoitteet ym.). Sen 

sijaan vaarallista jätettä niissä ei saa olla (esim. moottori-

öljyä tai polttonestettä). Ponnekaasupakkausten eli spray-

pullojen tulee olla tyhjiä. Ne eivät saa sihistä eivätkä höls-

kyä.

Kartongin lajittelu ennallaan
Kartongin lajitteluohjeet pysyvät ennallaan. Kartongin la-

jittelu osataan jo hyvin, ja laatu kelpaa myös Ringille. 

MUOVIPAKKAUSTEN KERÄYS ALKAA 
OSASSA EKOPISTEITÄ
Muovipakkausten lajittelu tulee mahdolliseksi vuoden 

vaihteessa, ainakin osalle suomalaisia. Muovipakkauksil-

le on varattu koko Suomeen yhteensä 500 keräyspistettä. 

Näistä noin 30 pistettä sijaitsee Kymenlaakson Jäte Oy:n 

alueella.

MYÖS PAPERIA JA VAATTEITA KERÄTÄÄN 
EKOPISTEISSÄ
Rinki Oy on ilmoittanut, että se pyrkii siihen, että ekopis-

teillä on pakkausten lisäksi myös paperin ja vaatteiden ke-

räys. 

Mitä uutta  
tammikuussa 2016?

Uudet astiat 

Ringin ekopisteille tulee uudet, nostamalla tyhjen-
nettävät keräysvälineet. Uusilla keräysvälineillä 
Rinki pyrkii tehostamaan keräystä. Myös Kymen-
laakson Jäte uusii täydentävien pisteiden keräys-
välineitä.

Astioihin uudet tarrat 

Rinki on valmistellut ekopisteisiin uudet tarrat, jois-
ta löytyy sekä lajitteluohjeet, että Ringin yhteystie-
dot. Täydentäville pisteille tulee myös uudet tarrat.

Valtakunnallinen palvelunumero 
Rinki vastaa asukkaiden kysymyksiin valtakunnal-
lisessa asiakaspalvelunumerossa tammikuun 2016 
alusta. Yhteystiedot löytyvät myöhemmin www.

rinkiin.fi –sivustolta.

Mistä löydän lähimmän keräyspisteen? 

Keräyspisteet, niiden sijainti ja tieto kerättävistä 
jätejakeista päivitetään ja löytyy ensi vuonnakin 
valtakunnallisesta kierratys.info -sivustosta. Lisäk-
si tieto löytyy Rinki Oy:n asiakaspalvelusta sekä 
Kymenlaakson Jätteen nettisivulta ja jäteneuvon-
nasta.

Rinkiin.fi -sivustolta löydät paljon tietoa tuottaja-
vastuusta, mm. lajitteluohjeita.

Hyötyjätepisteitä sanotaan ensi vuonna 

ekopisteiksi. Rinki Oy sijoittaa omat eko-

pisteensä usein kauppojen yhteyteen.
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IITTI
Kausalan jäteasema
Sahatie 17 A, 47400 Kausala, p. 040 837 7764

ma ja ke 10–18, ti 11–16, lisäksi toukokuussa la 9–14

KOTKA
Heinsuon jäteasema
Heinsuontie 136, 48400 Kotka, p. 05 220 1056

ma 10–19.30, ti–to 8–15.30, pe 8–17

Lisäksi asemalla järjestetään vuoden aikana muu-
tamia aukioloaikapäiviä myös viikonloppuisin. 

KOUVOLA 

Ahlmannintien jäteasema
Ahlmannintie 32, 45160 Kouvola, p. 05 372 4111

ma–pe 8–20, la 9–15

Elimäen kirkonkylän jäteasema
Yritystie 1 C, 47200 Elimäki, p. 040 837 7764

to 10–18

Jaalan jäteasema
Mäntyharjuntie 110, 47710 Jaala, p. 040 837 7764

pe 10–17, lisäksi kesä-, heinä- ja elokuussa la 9–14

Keltakankaan jäteasema
Ekokaari 50, 46860 Keltakangas, p. 040 849 7555

ma–pe 7–18

Korian jäteasema
Anjalantie 2114 A, 45610 Koria, p. 040 158 8558

ma 10–18, ke 10–18

LAPINJÄRVI
Korsmalmin jäteasema
Parantolantie 83, 07800 Lapinjärvi, 

p. 040 838 6816

la 8–13, jos lauantai on pyhäpäivä, on asema 

avoinna edeltävänä arkipäivänä klo 8–13

MÄNTYHARJU
Mäntyharjun jäteasema
Kaatopaikantie 79, 52700 Mäntyharju, 

p. 040 197 6267

ma 10–18, ti–to 9–16, pe 10–18

Lisäksi kesä-, heinä- ja elokuussa la 9–14

Kymenlaakson Jätteen  
jäteasemien aukioloajat
Kotkassa, Kouvolassa, Iitissä, Mäntyharjulla  

ja Lapinjärvellä

Kuntien ylläpitämät
jäteasemat

HAMINA
Salmenkylän pienjäteasema
Suokalliontie 131, 49400 Hamina, p. 040 199 1193

ma 10.30–17.45, ti–to 9.30–16.45, pe 8.00–13.45

MIEHIKKÄLÄ
Miehikkälän pienjäteasema
Muurikkalantie 12, 49700 Miehikkälä, 

p. 040 199 2193, ti 8–12, la 12–14

VIROLAHTI
Oravakorven pienjäteasema
Vaalimaantie 1590, 49900 Virolahti, 

p. 050 389 2172

pe 9–17, la 9–13, talviaikaan (1.11.–31.3.) asema 

on auki vain lauantaisin klo 9–13

Jäteasemien hinnastot saa osoitteesta  
www.kymenlaaksonjate.fi tai suoraan jäteasemilta.
Haminan, Miehikkälän ja Virolahden pienjäteasemien 
ajantasaiset tiedot saa ko. kunnasta.

KIERTOTALOUS & PALVELUT

Jäteaseman aukiolopäivän osuessa vapunaattoon, juhannus-
aaton aattoon, jouluaaton aattoon ja uudenvuodenaattoon, on 
jäteasema avoinna klo 9-15 (ei koske Korsmalmin jäteasemaa). 
Keltakankaan jätekeskuksessa sijaitseva Keltakankaan jäte-
asema on avoinna silloin kun jätekeskuskin on auki.

TEKSTI HEIDI NEVALAINEN

 Uudessa hallissa 
vanhat huonekalut

puretaan hyötykäyttöön
Kymenlaakson Jätteen jäteasemilla vastaanotetut huonekalut puretaan, 

jotta hyödynnettävät materiaalit saadaan talteen. Purkutyötä varten 
rakennettu uusi halli saa sähköä aurinkopaneeleista.

K
äyttökelvoton runkopatjasänky on pää-

tynyt jäteaseman lavalle. Yöunia sän-

ky ei enää tarjoa, mutta hyötyä siitä voi 

silti saada. Sänky päätyy Keltakankaan 

jätekeskuksen purkuhalliin, missä Pa-

rik-säätiön työntekijät purkavat jäte-

asemille tuotuja huonekaluja.

Sängystä saadaan eroteltua metallia, energiahyödyntämi-

seen kelpaavaa tekstiiliä ja puuta. Ilman purkamista sänky 

päätyisi murskan kautta lajittelulaitokseen tai pahimmassa 

tapauksessa kaatopaikalle, jolloin hyvät raaka-aineet jäisi-

vät käyttämättä.

Satojen sänkyjen materiaalit talteen
Keltakankaan jätekeskuksen uusi purkuhalli valmistui 

tänä syksynä. Hallissa työskentelee työnjohtajan lisäksi 

viisi Parik-säätiön työntekijää. Ensimmäisen kuukauden 

aikana he käsittelivät jo yli 400 jäteasemille tuotua huone-

kalua.

Työtä riittää, sillä purkuhalliin tuodaan huonekaluja use-

ammalta eri jäteasemalta, kuten Heinsuolta, Mäntyharjulta, 

Lapinjärveltä, Iitistä ja Kouvolan pienemmiltä jäteasemilta. 

Kouvolan Ahlmannintien jäteasemalla on ollut oma huone-

kalujen purkuhalli kesästä 2013 saakka. Pelkästään tämän 

vuoden aikana Ahlmannintiellä on purettu esimerkiksi jo 

yli 600 runkopatjasänkyä ja reilut 800 joustinpatjaa.

- Toimintaa päätettiin laajentaa, koska meillä oli erittäin 

hyvät kokemukset Ahlmannintieltä, kertoo jätehuoltomes-

tari Vesa Kaivola.

- Nykyään puhutaan paljon yritysten yhteiskuntavastuus-

ta. Tämä on minusta juuri sitä, kun tarjoamme tässä osal-

tamme polkuja työllistymiseen, näkee Kaivola.

Purkuhallin kattoon 96 m² aurinkopaneeleita
Uuden purkuhallin kattoon asennettiin 96 neliömetriä au-

rinkopaneeleita. Niiden on laskettu tuottavan vuosittain 13 

000 kWh sähköä. Esimerkiksi keskiverto-omakotitalo ku-

luttaa vuodessa sähköä 18 000 kWh.

- Halusimme lisätä uusiutuvan energian tuotantoamme, 

tämä on siihen yksi askel, sanoo kehityspäällikkö Annika 
Aalto-Partanen.

Aurinkopaneelien tuottama sähkö käytetään Keltakan-

kaan jätekeskuksessa. 

Parikin työntekijät Jari Sepponen (vas.) ja Mika Kauppila purkamassa joustinpatjaa ja nojatuolia.

Kymenlaakson Jätteen Sami Korhonen tarkastamassa 
aurinkopaneelien asennusta.
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KOHTI KESTÄVÄÄ ARKEA

TOIMITUS Anne Sironen, Heidi Nevalainen

PÄÄTOIMITTAJA Anne Sironen

KUSTANTAJA Kymenlaakson Jäte Oy

PAINOS 120 000  kpl

PAINOPAIKKA Painoyhtymä Oy, Porvoo

Lehti on painettu Edixion 90 g -paperille.

KYMENLAAKSON JÄTE OY

Ekokaari 50, 46860 Keltakangas

p. 05 744 3400, www.kymenlaaksonjate.fi

Kompostointi-illoissa  
opittiin uutta

K
ymenlaakson Jäte Oy järjesti syyskuussa 

kompostointi-illat Kotkassa ja Kouvolas-

sa. Tilaisuudet olivat kaikille avoimia ja 

paikalle saapuikin mukavasti kuulijoita, 

20–30 henkeä kumpaankin.

Ympäristökouluttaja Laura Sartamo ja-

koi vinkkejä niin vasta-alkajille kuin vähän kokeneemmil-

lekin kompostoijille. Laura muistutti, että elintarvikejättei-

KYMENLAAKSON JÄTE OY otti keväällä 2015 käyt-
töön sähköisen uutiskirjeen. Toistaiseksi uutiskirjeitä on 
lähetetty lähinnä isännöitsijöille, mutta myös asukkaille 
on tarkoitus jatkossa lähettää ajankohtaista tietoa säh-
köpostitse.

Jos haluat liittyä postituslistalle, klikkaa itsesi osoittee-
seen www.kymenlaaksonjate.fi. Sieltä pääset lomakkee-
seen, jolla liittymisen voi tehdä. 

Isännöitsijät kerätään omalle listalleen, jolle pääsee lä-
hettämällä sähköpostia osoitteeseen 
asiakaspalvelu@kymenlaaksonjate.fi.  

Uutiskirje pitää ajan tasalla

den kompostointi kannattaa monestakin syystä: jäteastian 

tyhjennysväliä voi saada pidemmäksi ja tärkeät ravinteet 

saadaan takaisin kiertoon.

Eikä se ole edes niin vaikeaa, kokeile vaikka! Alkuun pää-

set alla olevilla neuvoilla. Lisää tietoa saat Kymenlaakson 

Jäte Oy:n nettisivuilta tai ottamalla yhteyttä neuvontaan: 

neuvonta@kymenlaaksonjate.fi tai p. 05 744 3473. 

Marraskuussa vietetään 
Jätteen vähentämisen viikkoa
EUROOPAN jätteen vähentämisen viikko näkyy myös 
Kymenlaakson Jätteen toimialueella. Kampanjaviikkoa 
vietetään 21.-29.11. Koululaisia kannustetaan silloin ruo-
kajätteen vähentämiseen ja Kotkassa sekä Kouvolassa 
etsitään tarpeettomille tavaroille uusia koteja. Lisätietoa 
Euroopan jätteen vähentämisen viikosta on osoitteessa 
www.ewwr.fi. 

Perinteiset Tavaran- 
vaihtopäivät Kotkassa ja  
Kouvolassa 27.–28.11.

SUOSITUT Tavaranvaihtopäivät järjestetään jälleen Kot-
kassa ja Kouvolassa marraskuussa. Ideana on tuoda pai-
kalle jotain itselle tarpeetonta ja ottaa mukaansa jotain, 
mitä tarvitsee – maksutta!

Tavaranvaihtoon voi tuoda mm. hyväkuntoisia, pestyjä 
vaatteita ja kodintekstiilejä, astioita ja muita kodin tarvik-
keita, kuten joulukoristeita. Myös lelut ja korut ovat suo-
sittuja. Kirjoja ei kuitenkaan voida ottaa vastaan. Tapah-
tuma ei ole tarkoitettu jälleenmyyjille.

Kotkan Tavaranvaihtopäivät pidetään Karhulan torin lai-
dalla, ns. Tapulin talossa, entisen Suomalaisen kirjakau-
pan tiloissa.

Kouvolan Tavaranvaihtopäivien paikka vahvistuu myö-
hemmin. Ovet ovat Kotkassa ja Kouvolassa avoinna per-
jantaina 27.11. klo 10-17 ja lauantaina 28.11. klo 10-14. 

Koulujen ruokaloissa 
Tähteitä nolla!

KYMENLAAKSON JÄTE OY haastaa Kymenlaakson, 
Lapinjärven ja Mäntyharjun alakoulujen oppilaat vähen-
tämään roskiin menevää ruokaa. Kyse on valtakunnal-
lisesta Tähteitä nolla! –kampanjasta, joka järjestetään 
23.-27.11.

Koulujen keittiöhenkilökunta punnitsee biojätteen 
määrän viikon ajan, jotta nähdään, väheneekö roskiin 
menevän ruuan määrä. Oppilaita kannustetaan otta-
maan lautaselle ruokaa vain sen verran kuin aikoo syö-
dä – ainahan voi hakea lisää, jos jää nälkä. Samalla 
muistutetaan, että ruoka on meille kaikille tärkeä asia 
eikä sitä kannata tuhlata heittämällä roskikseen. 

TEKSTI HEIDI NEVALAINEN

Hanki ruokajätteelle kompostori, joka on 
suljettu eli esimerkiksi linnut ja jyrsijät ei-
vät pääse syömään ja levittelemään ruoka-
jätteitä. Jos aiot kompostoida ruokajätettä 
talvella, hanki lämpöeristetty kompostori.

Laita kompostori paikkaan, jonne on help-
po kulkea sekä kesällä että talvella ja jossa 
kompostoria on vaivattominta hoitaa. Va-
raa kompostorin läheisyydestä tilaa seosai-
neen säilytykselle.

Kompostoinnissa tarvitaan hiiltä ja typpeä. 
Typpi tulee mm. ruokajätteestä ja hiili puu-
pitoisesta seosaineesta. Hiilipitoisia aineita 
tulisi olla n. 25–30 kertaa enemmän kuin 
typpipitoisia. Seosaine tuo ruokajätteen 
joukkoon hiiltä.

✓ KOMPOSTI HAISEE MÄDÄLLE.  
Tämä johtuu hapen  puutteesta,  
lisää seosainetta.

✓ KOMPOSTI HAISEE AMMONIAKILLE 
(VAHVALLE VIRTSALLE).  
Tämä johtuu liiasta typestä, lisää seos- 
ainetta.

✓ KOMPOSTISSA ON MUURAHAISIA.  
Tämä johtuu kuivuudesta, lisää kosteutta.

Kaikki eloperäinen jäte kelpaa komposto-
riin, niin keittiöstä, puutarhasta kuin käy-
mälästäkin. Huomioi kuitenkin käymäläjät-
teen kompostointia koskevat säädökset.

Koolla on väliä! Suuret kappaleet kannat-
taa pilkkoa pienemmiksi kompostointia 
varten.

Seosaineeksi käyvät esimerkiksi oksa- tai 
kuorihake, sahanpuru, haravointijäte tai pil-
kotut kananmunankennot tai paperihylsyt.

Tee kompostista kerroskakku. Peitä kom-
postoitava ruokajäte seosaineella noin 10 
cm kerroksin.

✓ KOMPOSTI EI KUUMENE, MITÄÄN EI  
TAPAHDU.  
Tämä johtuu typen vähyydestä. Lisää esim. 
virtsaa, nokkosvettä tai ruohosilppua.

✓ KOMPOSTI JÄÄTYY TALVELLA.  
Voit lämmittää kompostia esim. upottamalla 
sen sisään kuumavesipullon. Voit myös jatkaa 
kompostorin täyttämistä, jos tilaa on. Se he-
rää kyllä uudelleen keväällä, kun ilma lämpe-
nee ja biojätemassa sulaa.

YMPÄRISTÖKOULUTTAJAN 

VINKIT KOMPOSTOINTIIN

Ratkaisuja pulmatilanteisiin
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