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JULKINEN TIEDOTE

Jaetaan kaikkiin kotitalouksiin Kymenlaakson, Mäntyharjun ja Lapinjärven alueilla

Mökiltä ei enää
jätteitä kotiin

Asukkaat tyytyväisiä
jätehuoltoon
Jos asukkailta kysytään, niin Suomen parasta jätehuoltoa tehdään Kouvolassa.
Kouvolan jätehuolto nousi jo toistamiseen ykkössijalle valtakunnallisessa
tutkimuksessa, jossa selvitettiin asukkaiden tyytyväisyyttä yhdyskuntateknisiin
palveluihin. Myös kotkalaisten tyytyväisyys harppasi ylöspäin.

K

TEKSTI ANNE SIRONEN

unnat teettävät vuosittain kyselyn, jossa
ne selvittävät asukkaiden tyytyväisyyttä kuntien teknisiin palveluihin. Tänä
vuonna Kymenlaakson Jätteen omistajakunnista kyselyssä olivat mukana Kouvola, Kotka ja Hamina. Tutkimuksessa oli
mukana 27 kuntaa tai kaupunkia. Kyselyn toteutti FCG Efeko.

Jätehuoltoa mitattiin kuudella kysymyksellä
Kysely sisältää kysymyksiä kaikilta kuntateknisiltä alueilta,
mm. katujen ja puistojen hoidosta ja vesihuollosta. Tyytyväisyyttä jätehuoltoon mitataan kuudella eri kysymyksellä,
joista lasketaan lisäksi yleisarvosana.
Asukkailta kysyttiin, miten hyvin toimivat:
• järjestetty jätteenkuljetus
• suurista jätteistä eroon pääsy
• paperinkeräyspisteet
• lasinkeräyspisteet
• ongelmajätteiden keräyspisteet
• jätehuollon tiedotus ja neuvonta

Kymenlaaksolaiset tyytyväisimpiä jätteenkuljetukseen
Kun asukkailta kysyttiin tyytyväisyyttä jätteenkuljetuksiin, nousivat Kouvola, Kotka ja Hamina kolmen parhaan joukkoon.
Kotkassa ja Kouvolassa Kymenlaakson Jäte järjestää kiinteistöjen jätteenkuljetukset kilpailuttamalla ja ostamalla kuljetukset yksityisiltä kuljetusyrityksiltä. Näin kuljetuksiin saadaan
logistista tehokkuutta ja kustannussäästöä. Kustannussäästö
näkyy asukkaalle edullisempana tyhjennyshintana. Vähemmän kilometrejä tarkoittaa myös vähemmän pakokaasuja.

Kotkalaisten tyytyväisyys kasvoi selvästi
Kotkalaiset olivat tänä vuonna kahdeksanneksi tyytyväisimpiä jätehuoltoon, kun mukana oli 27 kuntaa. Parannus on
merkittävä. Kotkalaiset ovat nyt tyytyväisimmässä kolmanneksessa ja tyytyväisyys kohosi yli kuntien keskiarvon.
Eniten parannettavaa on kotkalaisten mielestä vaarallisista
jätteistä ja suurista jätteistä eroon pääsyssä. Kymenlaakson
Jäte aloittikin alkuvuodesta isojen jätteiden noutopalvelun
Kotkassa ja joulukuussa Kotkansaarella kokeillaan minijäteasemaa. Minijäteasemasta on lisätietoa sivulla 3.

Kouvolalaiset antoivat parhaan arvosanan
Kouvola oli kyselyn ainut kunta, jonka jätehuollon kokonaisarvosana ylitti neljän (asteikolla 1-5). Myös vuonna 2014
Kouvola sijoittui jätehuollossa kyselyn kunnista ensimmäiseksi. Kouvolalaiset olivat erityisen tyytyväisiä suurista jätteistä eroon pääsyyn ja vaarallisten jätteiden keräyspisteiden
sijaintiin. Nämä molemmat on asukkaiden mielestä hoidettu
paremmin kuin muissa kunnissa.
– Hyvä ja toimiva palvelu on vuosien kehittämisen tulos, ja
kehittämistä jatketaan edelleen. Meillä on loistava ja osaava
henkilökunta sekä tietysti mukavat asiakkaat. Kiitos kuuluu
heille, toteaa jäteasemista vastaava kenttäpäällikkö Janne
Karhu Kymenlaakson Jätteeltä.
Kyselyn raporttiin pääsee muun muassa Kouvolan ja Kotkan
kaupunkien sivuilta, Ajankohtaista osiosta. Kymenlaakson Jäte
tekee vielä tänä vuonna oman kyselyn kaikkien niiden kuntien
asukkaille, joille yhtiö tuottaa palveluja. 

JÄTEHUOLLON ns. koti–mökki-kimpat lakkaavat olemasta voimassa vuoden 2017 alusta alkaen. Tämä tarkoittaa, ettei vapaa-ajanasunnon jätehuoltoa enää voi järjestää niin, että jätteet kuljetettaisiin mökiltä vakituiseen
asuntoon. Kymen jätelautakunta teki päätöksen koti–
mökki-kimppojen lakkauttamisesta 22.9.2016. Koti-mökki-kimppa on ollut käytössä osalla vapaa-ajan asunnoista.
Vapaa-ajanasunnon tulee liittyä järjestettyyn jätehuoltoon, kuten muidenkin kiinteistöjen. Tämä velvollisuus on
kirjattu sekä jätelakiin että alueemme jätehuoltomääräyksiin. Kesämökillä on siis oltava oma tai naapurien kanssa
yhteinen jäteastia. Jos mökkitiet ovat sellaisia, ettei niillä
pysy ajamaan jäteautolla, on mahdollista hakea yhteiskeräyspisteen käyttäjäksi. 

Kouvolan ja Iitin ekomaksujen
laskutustapa muuttuu
KOUVOLAN ja Iitin ekomaksut perustuvat vuoden 2017
alusta alkaen kiinteistön käyttöön ja käyttötarkoitukseen.
Aiemmin maksu määräytyi talouden henkilömäärän mukaan. Kymen jätelautakunta teki päätöksen ekomaksujen
muutoksesta 22.9.2016.
Ensi vuonna ekomaksuissa tulee olemaan
kolme maksuluokkaa:
1) vakituinen asunto tai ympärivuotisessa käytössä oleva
vapaa-ajanasunto,
2) ei-ympärivuotisessa käytössä oleva asunto tai vapaaajan asunto sekä
3) asunto taloyhtiössä, jossa on järjestetty hyötyjätteiden
keräykset.
Muutos tarkoittaa myös sitä, että taloyhtiöissä asuvien
laskut lähetetään jatkossa suoraan taloyhtiöille eikä enää
asukkaille itselleen.
Käyttötarkoitukseen perustuva ekomaksu on jo käytössä muun muassa Mäntyharjulla, Pyhtäällä, Lapinjärvellä,
Virolahdella ja Miehikkälässä. Kotkassa peritään perusmaksua, joka sisältyy astian tyhjennyshintaan.
Kouvolan ja Iitin ekomaksujen taksasta päätetään Kymen jätelautakunnan kokouksessa 1.12. Tuolloin vahvistuu myös maksun suuruus. Vapaa-ajanasuntojen sekä
omakotitalossa asuvien, 1 tai 2 hengen talouksien ekomaksu tulee todennäköisesti hieman nousemaan. Muilla
ekomaksu laskee. 

Hankintalaki uudistuu
HANKINTALAKIUUDISTUS on edennyt loppumetreille. Laki on tulossa eduskunnan hyväksyttäväksi joulukuussa. Lakiuudistuksella voi olla merkittävä vaikutus jätehuoltopalvelujen saatavuuteen mm. pk-yrityksille. Lakiin
on esitetty muutosta siihen, paljonko kuntien omistama
yritys saa myydä palvelujaan yrittäjille. Palvelujen myyntiä
on esitetty rajoitettavaksi nykyisestä. 

LAJITTELU & KIERTOTALOUS

Kylässä Kiertotalouskylässä
Suomalaisten keräämät muovipakkaukset päätyvät Riihimäelle, Ekokemin
Kiertotalouskylään. Kymenlaakson Jäte vieraili Kiertotalouskylän muovijalostamolla katsomassa, mitä muovipakkauksille tapahtuu.

K

TEKSTI ANNE SIRONEN, HEIDI NEVALAINEN

ymenlaakson Jätteen viestintä- ja neuvontatiimi
pääsi vierailemaan Ekokemin Kierotalouskylässä Rihimäellä marraskuussa. Ekokem käsittelee
alueella sijaitsevissa useissa laitoksissaan muun
muassa vaarallisia jätteitä, tavallista kotitalouksista kerättyä
loppujätettä sekä Rinki-ekopisteillä kerättäviä muovipakkauksia. Oppaana vierailulla toimi Virpi Mäenanttila Ekokemin viestinnästä.

Muovit erotellaan infrapunalla
Muovinkäsittelylaitokseen eli Muovijalostamoon syötetään
sisään kaikki suomalaisten Rinki-ekopisteisiin viemät muovipakkaukset sekä lisäksi maatalouden ja teollisuuden muoveja ja Ekokemin Ekojalostamossa sekajätteestä eroteltua
muovia. Kotitalouksien muovipakkauksia kertyy ekopisteille
tällä hetkellä noin vajaa kilo per asukas vuositahtia.
Ensin muovit lajitellaan koneellisesti kahteen osaan: kalvoihin ja pusseihin sekä kovempiin muoveihin. Tämän jälkeen eri muovilaadut (LDPE, HDPE, PP) erotellaan toisistaan

infrapunatunnistimilla. Muovit ohjataan oikeille linjoille ilmanpuhalluksella. Tämän jälkeen lajitellut muovipakkaukset murskataan ja puhdistetaan veden tai kitkan avulla. Näin
saadaan irti esimerkiksi pakkauksiin liimatut etiketit. Lopuksi
muoveista tehdään raetta eli muovigranulaattia, joka myydään
eteenpäin muoviteollisuudelle.

Kierrätysmuovista uusia tuotteita
Kierrätysmuovirakeista valmistetaan uusia tuotteita useissa
suomalaisissa yrityksissä. Esimerkiksi Amerplast käyttää niitä muovikassien valmistuksessa. Kierrätysmuovista valmistetaan myös esimerkiksi putkia ja saaveja.
Kaikkea kerättyä muovia ei saada jalostettua muovirakeiksi ja käyttöön uusien tuotteiden raaka-aineeksi. Muovijalostamolta yli jäänyt materiaali ohjataan jätepolttoaineen
valmistukseen sekä Kiertotalouskylän jätevoimalaan hyödynnettäväksi energiana. Kiertotalouskylän jätevoimala on
vastaavanlainen kuin Kotkan Energian Hyötyvoimala Korkeakoskella. 

Viisi kysymystä
muovipakkausten
keräyksestä
Muovipakkausten keräys ekopisteillä
alkoi keväällä. Muovipakkausten
keräyksestä koko Suomessa vastaa
Suomen Pakkauskierrätys RINKI Oy.
Esitimme viisi yleisintä asukkaiden
esittämää kysymystä Ringin
tiedottaja Reija Koistiselle.
Keräys on tarkoitettu vain pakkauksille.
Mistä tietää, mikä on pakkaus ja mikä ei?
– Pakkauksia ovat tuotteen suojaamiseen, säilyttämiseen, esillepanoon tai kuljettamiseen käytetyt pakkausmateriaalit. Keräykseen voi tuoda kotitalouksien
muovipakkaukset, jotka ovat alun perin olleet jonkun
tuotteen pakkauksia.
– Muovipakkauksia eivät ole tyhjinä ostetut pakasterasiat tai jätepussirullat eivätkä muuttolaatikot tai
muovituotteet, kuten lelut ja tiskiharjat. Myöskään
hautakynttilän kuoria ei luokitella pakkauksiksi. Muoviset kukkaruukut ovat pakkauksia silloin, kun kasvia
pidetään ruukussa vain kuljetuksen ajan (esim. taimien ruukut). Ruukut, joissa kasvi on tarkoitettu olevan
koko sen eliniän, kuten amppeliruukut, eivät ole pakkauksia.

Pakkaukset on tuotava keräykseen puhtaina.
Kuinka tarkkaan ne pitää pestä?
– Pakkausten tulee olla tyhjiä, puhtaita ja kuivia. Yleisohjeena voi pitää sellaista puhtaustasoa, että pakkausta voi säilyttää kotona pari viikkoa. Jos kevyt huuhtaisu kylmällä vedellä ei riitä, voi olla ekologisempaa
laittaa likainen pakkaus loppujätteeseen.

PVC-muovi ei kelpaa keräykseen.
Mistä tiedän, onko pakkaus PVC:tä?
– PVC-pakkauksen erottaa PVC-merkinnästä (03).
Jos merkki puuttuu, voi materiaalin testata taittamalla muovia. Jos kovaan pakkaukseen syntyy valkoinen
reuna, kyseessä voi olla PVC-pakkaus. PVC-pakkauksia ei saa laittaa muovipakkauskeräykseen. PVC-muovia ei yleensä käytetä elintarvikepakkauksissa.

Kelpaako styrox muovipakkausten keräykseen?
Ekokemin viestintäpäällikkö Virpi Mäenanttilan kädessä on muovirakeita, jotka on jalostettu mm. kotitalouksien
keräämistä muovipakkauksista.

Muutoksia ekopisteillä
Osa Kymenlaakson, Mäntyharjun ja Lapinjärven ekopisteistä on siirtynyt Suomen Pakkauskierrätys RINKI Oy:n hoidettavaksi. Samalla joidenkin pisteiden sijainti on vaihtunut.
Muutokset ja täydennykset ekopisteverkostossa jatkuvat tulevana talvena. Ajantasaiset tiedot ekopisteistä ja niissä kerättävistä jätelajeista:

Kouvola

Miehikkälä

JAALA
S-market, Jaalantie 117 UUSI SIJAINTI!

Kirkonkylä, Hurttalantie 1 UUSI PISTE!

INKEROINEN
Tokmanni, Spännärintie 2 A UUSI SIJAINTI!

PUKARO
Pukaron Paroni, Koivistontie 2 UUSI SIJAINTI!
Pukaron entinen ekopiste Valssimyllyntiellä on poistettu.

VUOHIJÄRVI
Siwa, Näkkimistöntie 16 UUSI SIJAINTI!
TIRVA
Seurantalontie 6 UUSI SIJAINTI!
Inkeroisten entinen ekopiste Jokipellontiellä, Jaalan keskustan entinen ekopiste Keskuskaarella sekä Vuohijärven
entinen ekopiste Hiekkakujalla on poistettu.

Kotka
METSÄKULMA
K-market, Pokakuja 1 UUSI PISTE!
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Lapinjärvi

Mäntyharju
VIHANTASALMI NESTE
Vihannanranta 1 UUSI SIJAINTI!
KESKUSTA
S-market Mäntyharju, Pentinpolku 2 UUSI SIJAINTI!
Pyhäkosken entinen ekopiste Vihantasalmentiellä sekä
keskustan entinen piste Kallavedentiellä on poistettu.
Lisäksi Varpasen ekopiste Varpasen vanhatiellä on poistettu.

– Styroxista eli virallisemmin EPS-muovista valmistetun pakkauksen saa laittaa keräykseen. Rakentamisessa käytettyjä styrox-levyjä ei kuitenkaan saa laittaa
keräykseen. EPS-muovista tehdyt pakkaukset eivät
tällä hetkellä päädy kierrätykseen, koska ne murentuvat helposti ja ovat likaa kerääviä.

Voiko pakkaukset tuoda keräykseen muovikassissa ja sisäkkäin pakattuna?
– Jos on varma, että esimerkiksi kaikki jogurttipurkit ovat samaa muovilaatua, voi ne pakata sisäkkäin.
Eri muovilaatuja olevia pakkauksia ei saa laittaa sisäkkäin, sillä muovijalostamolla optinen laite lukee
ulommaisen pakkauksen ja sisällä olevat muut muovit menevät väärään ryhmään. Tällöin kierrätettävyys
heikentyy.
– Muovikassia voi käyttää eikä kassia tarvitse purkaa
ekopisteellä, sillä lajitteluprosessin alkupäässä on ns.
pussinrepijä, joka aukaisee kassit ennen jatkokäsittelyä.
Lisätietoja Rinki-ekopisteistä ja muovinkeräyksestä
asiakaspalvelu
p. 0800 133 888 (ark 7-21, la 9-18), maksuton
asiakaspalvelu@rinkiin.fi

Minijäteasema joulukuun ajan
Kotkan keskustassa

K

PALVELUT & KIERTOTALOUS

Kymenlaakson Jätteen
jäteasemien aukioloajat
Kotkassa, Pyhtäällä, Kouvolassa, Iitissä,
Mäntyharjulla ja Lapinjärvellä

TEKSTI HEIDI NEVALAINEN

ymenlaakson Jäte kokeilee minijäteasemaa Kotkan linja-autoaseman kulmalla joulukuun ajan.
Tällä minijäteasemalla otetaan vastaan vain
muutamia jätelajeja ja niistäkin vain sellaisia jätetavaroita, jotka asukas jaksaa kantaa ja tuoda kävellen paikalle. Minijäteasemalle ei oteta vastaan esimerkiksi auto- tai
peräkärrykuormia, koska tilaa on vähän.
– Etsimme ratkaisuja siihen, miten pystyisimme entistä paremmin palvelemaan autottomia keskustan asukkaita, kertoo
kenttäpäällikkö Janne Karhu.
– Kyseessä on kokeilu, jolla haluamme kerätä tietoa tällaisen palvelun tarpeesta ja kustannuksista.
Minijäteasemalle voi tuoda pieniä sähkölaitteita, metallia,
vaarallisia jätteitä ja tietoturvapaperia. Kaikkia näitä otetaan
vastaan maksutta. Muita jätelajeja tai maksullisia jätelajeja
ei oteta vastaan.

Tietoturvapaperin keräykseen voi tuoda sellaisia kodin
papereita, joita ei uskalla laittaa tavanomaiseen paperinkeräykseen tai loppujäteastiaan.
Muut jätelajit ja isommat määrät otetaan vastaan Heinsuon jäteasemalla.
Minijäteaseman kanssa samoissa tiloissa toimii joulukuusta lähtien myös Sotek-säätiö. Käyttökelpoiset tavarat voivat
saada vielä uuden elämän Sotekin kautta. 
Kenttätyönjohtaja Joni Korhonen ja kehityspäällikkö Annika
Aalto-Partanen katsastamassa tiloja joulukuun minijäteasemaa varten.

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

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 JA PYHTÄÄ
Heinsuon jäteasema
Heinsuontie 136, 48400 Kotka, p. 05 220 1056
ma 10–19.30, ti–to 8–15.30, pe 8–17

KOUVOLA
Ahlmanintien jäteasema

Pieniä sähkölaitteita ovat kaikki mikroaaltouunin kokoiset tai sitä pienemmät sähkölaitteet, kuten kahvinkeittimet,
kattolamput, porakoneet tai hiustenkuivaajat.

Ahlmanintie 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

Metallia ovat esimerkiksi kattilat ja paistinpannut, pyykkitelineet ja erilaiset johdot.

Jaalan jäteasema
Mäntyharjuntie 110, 47710 Jaala, p. 040 837 7764
pe 10–17

Kodin vaarallisia jätteitä ovat esimerkiksi energiansäästölamput ja loisteputket, akut, maalit, liimat, lakat ja tärpätti
sekä muut liuottimet. Myös sellaiset pesuaineet, joissa on
vaarallisen aineen merkintä, ovat vaarallista jätettä.

Keltakankaan jäteasema
Ekokaari 50, 46860 Keltakangas, p. 040 849 7555
ma–pe 7–18

Jäteasemien uusi taksa
kannustaa lajitteluun
JÄTEASEMILLE esitetään uutta taksaa, joka tulisi voimaan vuoden 2017 alusta. Hinnat säilyvät muuten ennallaan, mutta lajittelemattoman jätteen hintaa korotetaan.
Lajittelemattoman jätteen uusi hinta on esityksessä 30 €/
m³ ja 15 €/alle 0,5 m³:n erä. Lisäksi hinnastoon lisätään
uusi hintaluokka, jätesäkillinen. Yksi säkki lajittelematonta jätettä maksaa 7,50 €.
Tarkoitus on kannustaa asiakkaita lajittelemaan entistä tarkemmin, kun jätteitä lajittelemalla säästää maksuissa selvästi. Toisaalta lajittelemattoman jätteen käsittely
teettää paljon työtä, mikä aiheuttaa kustannuksia. Lajittelematon jäte käsitellään Keltakankaan jätekeskuksessa
osittain käsin ja osittain lajittelulaitoksen linjastoilla.
Jäteasemien uusi taksa vahvistetaan Kymen Jätelautakunnan kokouksessa 1.12.2016. 

Pitkä tyhjennysväli edellyttää
kompostointia
JÄTEASTIALLE voi saada pisimmillään jopa 12 viikon
tyhjennysvälin, jos ruokajätteet kompostoidaan. Kompostorin on oltava haittaeläimiltä suojattu ja talvikäytössä
myös lämpöeristetty. Pidemmän tyhjennysvälin voi saada
myös silloin, jos biojätteelle on oma jäteastia.
Pitkän tyhjennysvälin saaminen loppujäteastialle edellyttää aina sitä, ettei jäteastiaan päädy ruokajätettä. Pelkkä hyötyjätteiden lajittelu, eli esimerkiksi muovipakkauksien vieminen ekopisteelle, ei siis vielä riitä perusteeksi
pitkälle tyhjennysvälille.
Neljää viikkoa pidemmät tyhjennysvälit, eli 8 tai 12 viikkoa, anotaan Kymen jätelautakunnalta. Lyhyemmät tyhjennysvälit sovitaan suoraan Kymenlaakson Jäte Oy:n
kanssa Iitissä, Kotkassa, Kouvolassa ja Mäntyharjulla.
Muualla kuljetuksista sovitaan itse valitsemansa jätteenkuljetusyhtiön kanssa. 

Minijäteasema palvelee
• Maanantaista perjantaihin klo 10-18
• Lauantaisin klo 10–14
Osoitteessa Kymenlaaksonkatu 18
(entinen Lillin Eläinkauppa)

Mäntyharjun sakokaivojen
tyhjennykset
Kymenlaakson Jätteeltä
MÄNTYHARJUN sako- ja umpikaivolietteiden tyhjennykset tilataan 1.1.2017 alkaen Kymenlaakson Jäte Oy:n
asiakaspalvelusta. Kymenlaakson Jäte on kilpailuttanut
kaivolietteiden tyhjennykset ja uusi urakoitsija aloittaa
vuoden 2017 alussa. Samalla myös asiakaspalvelu siirtyy
Kymenlaakson Jätteen hoidettavaksi.
Mäntyharjun sako- ja umpikaivolietteiden tyhjennykset tilataan jätteenkuljetusten asiakaspalvelusta, p. 05 744 3474
tai sähköpostilla asiakaspalvelu@kymenlaaksonjate.fi.
Kymen Jätelautakunta esittää Mäntyharjun sako- ja umpikaivolietteiden tyhjennykselle uutta taksaa, joka tulisi
voimaan 1.1.2017. Uusi taksa vahvistetaan lautakunnan kokouksessa 1.12.2016. Maksuihin esitetään korotuksia.

Esityksen mukaan uudet hinnat olisivat
(sis. alv 24%):
Umpikaivolietteen vastaanotto...........9,92 €/m³
Umpikaivolietteen kuljetus..................94,12 €/
..................................................................... tyhjennyskerta
Sakokaivolietteen vastaanotto...........18,60 €/m³
Sakokaivolietteen kuljetus...................94,12 €/
..................................................................... tyhjennyskerta
Ylimääräisen työn tuntiveloitus..........31,62 €/tunti
Kiireellisen työn lisä...............................112,22 €/kerta
Painekaluston tuntiveloitus.................143,22 €/tunti

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–ti 10.30–18, pe 10.30–18
Lisäksi huhti-lokakuussa la 9–14

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.

*) Miehikkälän ja Virolahden jäteasemat yhdistetään ja

Oravakorven pienjäteasema suljetaan 31.12.2016. Aukioloajat ovat voimassa tämän vuoden loppuun saakka.
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LAJITTELU & KIERTOTALOUS

Kymenlaakson Jäte on
myös sinun jäteyhtiösi

Jätehuollon järjestäminen on yksi kunnan tehtävistä. Kymenlaakson Jäte
hoitaa tätä tehtävää omistajakuntiensa puolesta ja tarjoaa asukkaille
monipuoliset jätehuollon palvelut. Kymenlaakson Jäte kokoaa asukkaiden ja
muiden asiakkaiden pienet jätepurot isommiksi virroiksi, joista muut yritykset
jalostavat edelleen raaka-aineita, uusia tuotteita ja energiaa.

J

ätehuollon järjestäminen on kunnan lakisääteinen tehtävä. Kymenlaakson kunnat perustivat yhteisen jäteyhtiön vuonna 1997. Kymenlaakson Jäte
on kokonaan kuntien omistama. Vaikka kyseessä
on osakeyhtiö, sen tehtävänä ei ole tavoitella voittoa. Yhtiö ei saa toimintaansa verorahaa, sen sijaan
yhtiö tuottaa verotuloja niin kunnalle kuin valtiollekin. Yhtiö rahoittaa toimintansa jätemaksuilla ja jätemateriaalien
myynnillä.

Jätteistä työpaikkoja ja yritystoimintaa
Kymenlaakson Jäte on toimialueensa merkittävin jätehuoltoalan toimija. Yritys kokoaa kotitalouksien pienet materiaalipurot isoiksi virroiksi ja tarjoaa työtä ja liiketoimintamahdollisuuksia monille muille jätteiden hyötykäytön parissa
toimiville yrityksille.

Toimipaikat ja palvelut

Yhtiö ostaa vuosittain palveluja kymmeniltä yksityisiltä jäteja ympäristöalalla toimivilta yrityksiltä ja käyttää siihen yli
puolet liikevaihdostaan, viime vuonna yli 7 M€. Yhtiön ostamien palvelujen ja investointien arvioidaan tuottavan vuosittain työtä alueelle yli 100 henkilötyövuoden verran. Viime
vuonna yhtiö työllisti suoraan vakituisesti 43 henkilöä ja lisäksi
sesonkityöntekijöitä.
Kymenlaakson Jäte tekee lisäksi monenlaista yhteistyötä
kymenlaaksolaisten järjestöjen, oppilaitosten ja monien muiden toimijoiden kanssa. 
Kari Martikainen, toimitusjohtaja

Lisäksi yhtiöllä on yhteensä yhdeksän jäteasemaa.
Yhtiö järjestää kiinteistöjen jätteenkuljetukset
Iitissä, Kotkassa, Kouvolassa ja Mäntyharjulla.
Lisäksi yhtiö hoitaa noin puolet toimialueensa
ekopisteverkostosta.

jäteasema
jäteasema

  

jätekeskus
jätekeskus

Yhtiön päätoimipaikka on Valtatie 15 varrella
Kouvolan Keltakankaalla, jossa sijaitsee jätteenkäsittelykeskus ja toimisto.

%

omistusosuudet

MIEHIKKÄLÄ
1,29 %

IITTI
3,75 %

PYHTÄÄ
2,62 %

Lajittelu on arjen
ympäristöteko

KOTKA
27,32 %

HAMINA
10,82 %

VIROLAHTI
1,95 %

Kierrätys alkaa kotoa
Jätteiden lajittelu kotona eri jätelaatuihin tuottaa korkealaatuisia kierrätykseen kelpaavia raaka-aineita. Vaikka koneellinen lajittelu yleistyy kuntien jäteyhtiöissä ja -laitoksissa
Suomessa, on se vain täydentävä tapa poimia raaka-aineita
talteen. Puhtaimmat raaka-aineet ja korkein ympäristöhyöty
saadaan kodeissa tehdyllä lajittelulla.
Lopuksi roskapussiin jäävä sekalainen jäte eli kuten meidän
alueella sanotaan – loppujäte – on polttoainetta energiatuotannolle. Kaatopaikalle kotien jätteistä ei mene enää juuri
mitään, alle 5 %.
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KINNO JA CURSOR etsivät ideoita, joiden avulla materiaalien ja tavaroiden kiertoa kotitalouksissa voitaisiin
tehostaa. Jos sinulla on ideoita, kuinka voisimme käyttää
resursseja tehokkaammin ja välttää hukan sekä jätteen
syntymistä, kerro niistä meille.
Tavoitteena on, että tavarat ja materiaalit kiertäisivät mahdollisimman pitkään käytössä ennen kuin menettäisivät
arvonsa ja päätyisivät jätteeksi, joten:

• Etsimme myös ideoita uusiksi palveluiksi, jotka
edistäisivät tavaroiden ja materiaalien uudelleen-käyttöä ja välitystä.
Käy laittamassa ideasi kiertoon osoitteessa
www.kinno.fi/kierto

Vastaamalla osallistut arvontaan
4.12.2016 mennessä vastanneiden kesken arvotaan:
• 5 lahjakorttia Goodwill-kierrätysmyymälöihin
(arvo 20 €/kpl)
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Kymenlaakson Jäte kannustaa asukkaita lajittelemaan jätteensä,
sillä kodeissa tapahtuvalla lajittelulla saadaan aikaan puhtaimmat raakaaineet. Kampanjointi lajittelun puolesta jatkuu talven aikana.

K

Laura Sartamo (vasemmalla) esittelee ympäristöpolkua
KYY-verkostossa mukana olevalle Taru Suorsalle.

• Etsimme ideoita tavaroiden ja materiaalien
hyödyntämiselle nykyistä tehokkaammin.

LAPINJÄRVI
1,45 %

ymenlaakson Jäte jakoi 18. lokakuuta Kodin jäteoppaan jokaiseen talouteen toimialueella. Muualla
asuville kesäasukkaille opas postitetaan ensi keväänä. Jäteopasta on jaossa myös kaikilla jäteasemilla, jos oma
kappale hävisi Postin tai omiin syövereihin. Oppaasta löytyvät kodeissa tarvittavat lajitteluohjeet.

KYMENLAAKSON JÄTTEEN ympäristökouluttaja Laura Sartamo on suunnitellut Keltakankaan jätekeskuksen
alueelle ympäristöpolun, jossa havainnollistetaan ja pohditaan jätteisiin, kierrätykseen ja ympäristöön liittyviä aiheita.
Kiinnostuneet opettajat ja koululuokat voivat ottaa yhteyttä Lauraan, ja suunnitella vierailua ympäristöpolulle vaikkapa ensi kevääksi. Polku soveltuu ylemmille luokka-asteille,
ehkä noin 5.-6. luokille ja sitä vanhemmille.
Kymenlaakson Jäte on aktiivinen ympäristökasvattaja
toimialueellaan. Ympäristö- ja kierrätysasioita opetetaan
monenlaisille ja monenikäisille neuvontaa tilaaville ryhmille ja kouluissa mm. 4.-luokkalaisille. 

Ilmianna kiertotalousideasi ja voita!

MÄNTYHARJU
3,36 %
KOUVOLA
47,44 %

Uusi ympäristöpolku
odottaa koululaisia

Tekstiilijätteille etsitään suomalaista kierrätysratkaisua
Tekstiilijäte on ollut tänäkin vuonna paljon esillä, koska tekstiilijätettä on toistaiseksi hyödynnetty vain vähän ja asiaa tutkitaan paljon. Suomessa on käynnistynyt laaja tekstiilijätteiden hyödyntämiseen pureutuva yhteistyöhanke nimeltään
Telaketju. Telaketju-hankkeessa etsitään kierrätysratkaisuja, joissa vanhat tekstiilit pääsisivät uuden tuotteen valmistusaineeksi Suomessa. Tällä hetkellä iso osa tekstiilistä
päätyy ulkomaille ja vain pieni määrä kierrätetään uusiksi
tuotteiksi kotimaassa.
Mukana ovat paitsi kaikki kuntien jätelaitokset ja Valtion
tekninen tutkimuskeskus, myös iso määrä muita yrityksiä,
jotka jalostavat ja hyödyntävät poistotekstiilejä tai kehittävät teknisiä ratkaisuja tekstiilien prosessointiin ja lajitteluun.
Suurimmalle osalle tekstiilijätteistä ei tällä hetkellä löydy
kierrätysratkaisuja edes Euroopan tasolla. Pelkkä kerääminen
ja lajittelu eivät ole kierrätystä, jos jäte lopulta päätyy esimerkiksi energiaksi. 

• 5 lahjakorttia Ekomaa-kierrätysmyymälään
(arvo 20 €/kpl) 

Kymenlaakson Jäte
vaihtoi maalämpöön
KYMENLAAKSON JÄTE OY:N toimistolla Keltakankaalla vaihdettiin lämmitysjärjestelmää kesällä 2016. Maalämpö korvaa nyt öljylämmityksen lähes kokonaan.
Maalämpöpumput keräävät talteen maaperään ja kallioon varastoitunutta lämpöä syvistä porakaivoista. Kesällä järjestelmää voidaan käyttää toimiston viilentämiseen.
Maalämpö vähentää lämmityksen kustannuksia ja hiilidioksidipäästöjä. 

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

