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Kymenlaakson
Jäte Oy laskuttaa
Lapinjärven ekomaksut
loppuvuoden aikana

Matti Kortteinen, Riikka Kokkala-Kortteinen ja Edith Kortteinen kiittelevät, että Heinsuon jäteasemalla on riittävän väljää isommallekin peräkärrylle.

Heinsuon
jäteasemalla on
helppo asioida
Kotkalaisia ja pyhtääläisiä palvelevan Heinsuon jäteaseman
ensimmäinen vuosi Kymenlaakson Jäte Oy:ssä on sujunut
hyvin.
HEIDI NEVALAINEN
Helsinkiläinen Kortteisen perhe on tuttu näky Heinsuon jäteasemalla. Kotkassa sijaitsevan asunnon remontointi on tehnyt
heistä lähes vakioasiakkaita. Perhe on tyytyväinen jäteaseman
palveluihin.
− Kerrankin, kun meillä oli iso kuorma, jäteaseman työntekijä
tuli avustamaan. Hihat käärittiin ja alettiin purkaa. Se oli ihan
mahtavaa palvelua, muistelevat Matti Kortteinen ja Riikka
Kokkala-Kortteinen.
Pariskunta kiittelee myös Heinsuon jäteaseman väljyyttä. Siellä mahtuu ajelemaan, vaikka mukana olisi isompikin peräkärry.
Pääkaupunkiseudulla perhe asioi usein Kivikon jäteasemalla.

Liikennejärjestelyjä parannetaan
Ruuhka-aikoina Heinsuon portilla saattaa olla jonoa. Liikenteen
helpottamiseksi jäteaseman sisemmän portin liikennejärjestelyjä
muutetaan. Ulospäin ajaville autoille on jatkossa oma kaistansa.
Vilkkaimmat viikonpäivät ovat tavallisesti maanantai ja perjantai. Juuri näiden päivien aukioloaikaa lisättiin, kun Heinsuon
jäteasema siirtyi Kymenlaakson Jäte Oy:lle kesällä 2012.

Lisäksi jäteasema on avoinna kahtena viikonloppuna, keväällä
huhtikuussa ja syksyllä lokakuussa.
− Olemme pyrkineet valitsemaan sellaiset viikonloput, jolloin
kodeissa sitä siivousta todennäköisesti on. Jäteasemapalveluja
täydennetään lisäksi kiertävillä keräyksillä, kertoo jätehuoltomestari Vesa Kaivola Kymenlaakson Jäte Oy:stä.
Kotkassa kierretään autokalustolla keväisin ja syksyisin keräämässä vaarallista jätettä, metallia ja sähkölaitteita. Lisäksi puutarhajätteille tarjotaan noutopalveluita. Palveluista tiedotetaan
tarkemmin yhtiön kotisivuilla sekä paikallislehdissä.

Toiseksi vilkkain jäteasema
Heinsuon jäteaseman siirtyminen Kymenlaakson Jäte Oy:lle on
sujunut hyvin. Heinsuo on nyt kävijämäärältään yhtiön toiseksi
vilkkain jäteasema.
− Päivittäin jäteasemalla käy keskimäärin noin 130 asiakasta, mutta parhaimpina päivinä on päästy liki kolmeensataan,
toteaa Kaivola.
Kuluvan vuoden tammi-syyskuussa Heinsuolla on ollut yhteensä noin 24 000 kävijää.

Monen jätteen voi tuoda maksutta
Heinsuon jäteasema on tarkoitettu niin kotkalaisille kuin pyhtääläisillekin kotitalouksille. Jäteasemalla otetaan maksutta vastaan
kodin vaarallisia jätteitä, puujätteitä, haketuskelpoisia oksia,
metalliromua ja sähkölaitteita. Tarkempi hinnasto on tämän
lehden seuraavalla sivulla.
Maksuvälineenä Heinsuolla käy käteinen tai pankkikortti. Jäteaseman kassajärjestelmä uusittiin lokakuun alussa. Asiakkaille
muutos ei juuri näy, mutta henkilökunnan työtä se helpottaa.

Kymenlaakson Jäte Oy on saanut Lapinjärven kunnalta tehtäväksi laskuttaa Lapinjärven ekomaksut tänä vuonna. Laskutus
toteutetaan loppuvuodesta, ja lasku koskee vuotta 2013.
Ekomaksutaksan vahvisti Kymen jätelautakunta kokouksessaan 17.10.2013. Maksuluokkia on kolme: korkein maksu 32,14 €
peritään vakituisessa asuinkäytössä olevalta asunnolta sekä
ympärivuotisessa asuinkäytössä olevalta vapaa-ajan asunnolta.
Taloyhtiöissä, joissa on järjestetty hyötyjätteiden erilliskeräys,
maksu on alempi eli 25,71 euroa per asunto. Ei-ympärivuotisessa
käytössä olevasta asunnosta tai vapaa-ajan asunnosta peritään
19,28 €:n ekomaksu. Kaikki hinnat sis. alv 24 %.
Ekomaksusta kertyvä raha käytetään mm. hyötyjätteiden ja
vaarallisten jätteiden jätehuollon ja Korsmalmin jäteaseman
kustannuksiin.

Jätekeskuksessa voi
maksaa pankkikortilla
Keltakankaan jätekeskuksen vaa’alla on voinut lokakuun alusta
lähtien maksaa myös pankkikortilla.
Kymenlaakson Jäte Oy:n jäteasemilla otettiin lokakuun alussa
käyttöön uusi kassapankkijärjestelmä, joka helpottaa jäteasemamaksujen laskutustyötä.

Jätteenkuljetuspalvelut
laajenevat Kouvolassa
Kouvolan ja Iitin jätteenkuljetusten uusi urakkakausi alkaa
tammikuussa 2014. Tällä kertaa Kymenlaakson Jäte Oy on kilpailuttanut koko Kouvolan jätteenkuljetukset, eli keskitetysti
järjestetty jätteenkuljetus laajenee nyt myös Kuusankosken ja
Anjalankosken kaupunginosien alueille. Kilpailutus perustuu
Kouvolan kaupungin tekemään päätökseen. Kymenlaakson
Jäte Oy:n jätteenkuljetuksen piiriin tulee noin 35 000 asukasta
lisää.

Vuodenvaihteen pyhät
vaikuttavat jäteastioiden
!
tyhjennyksiin
Huomio
Loppuvuoden pyhäpäivät vaikuttavat jäteastioiden tyhjennyspäiviin. Tyhjennysreittejä ajetaan poikkeuksellisilla aikatauluilla
etenkin viikoilla 51, 52, 1 ja 2.
Erityisesti omakotitalouksissa on syytä huomioida, että
mahdolliset ylimääräiset tyhjennyskerrat on tilattava hyvissä ajoin Kymenlaakson Jäte Oy:n asiakaspalvelusta.

Muistathan,

ettei joulukuusta tule laittaa bioeikä loppujäteastiaan.
Joulukuusia kerätään Kotkassa
erikseen tammikuussa.
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J äteasemapalvelut
Kotkan Heinsuon
jäteaseman aukioloajat
Jäteasema on tarkoitettu pienten lajiteltujen jäte-erien
vastaanottoon. Isot useamman m3:n jäte-erät tulee
toimittaa suoraan jätteenkäsittelijälle.

GALLUPPI

Miten palvelu Heinsuon
jäteasemalla on muuttunut?
Kymenlaakson Jäte Oy on hoitanut Heinsuon jäteasemaa nyt reilun vuoden ajan.
Kysyimme asiakkailta, miten toiminta jäteasemalla on kehittynyt.

Heinsuon jäteasema
Heinsuontie 136, 48400 Kotka
puh. 05 220 1056
ma 10.00 - 19.30
ti-to 8.00 - 15.30
pe
8.00 - 17.00
Lisäksi asemalle järjestetään vuoden aikana muutamia
aukioloaikapäiviä myös viikonloppuisin.

Heinsuon jäteaseman taksa
Kotitalouksilta
paperi		
kartonki/ruskea pahvi
pakkauslasi
metalliromu
haketuskelpoiset oksat
puujäte		
kodin vaaralliset jätteet

maksutta
maksutta
maksutta
maksutta
maksutta
maksutta
maksutta

sähkölaitteet

maksutta

energiajäte
		

3,00 € / pienerä alle 1m3
6,00 € / m3

kaatopaikkajäte
		

10,00 € / pienerä alle 1m3
20,00 € / 1m3

haravointijäte *
kannot		

5,00 € / 1m3
5,00 € / 1m3

kestopuu		
		

6,00 €
(vain pieneriä alle 1m3)

tiili- ja betonijäte
		

10,00 € / tonni, alle 500 mm
20,00 € / tonni, yli 500 mm

* haravointijätteen pienerät maksutta
Keltakankaan jäteasemalle

Yrityksiltä
palvelumaksu

10,00 € / käyntikerta

vaaralliset jätteet
		

jätteenkäsittelijä laskuttaa		
käsittelymaksut erikseen

sähkölaitteet
		
		
		
		
		

1-3 kotitaloustyyppistä
laitetta maksutta, isommat
määrät ja yrityslaitteet
tulee toimittaa Keltakankaan jätekeskukseen, jossa
niistä peritään käsittelymaksu ja punnitusmaksu.

muut hinnat

samat kuin kotitalouksille

Kaikki hinnat sisältävät alv 24 %.

Tapani Nurmiranta
- Olen vuodesta 1970 asunut Aittakorvessa ja siis jo 40 vuotta käynyt täällä.
Asiat toimivat täällä nyt vähintäänkin
yhtä hyvin kuin ennen. Palvelu pelaa
ja on ehkä muuttunut vähän joustavammaksi.

Virve Hohti
- En osaa sanoa muutoksesta, mutta
hyvin täällä minun mielestäni kaikki
toimii. Tällä kertaa toin sähkölaitteita
ja työntekijä ystävällisesti kertoi, että
se on ilmaista. Oli iloinen yllätys, ettei
näistä tarvinnut maksaa.

Timo Pakarinen
- Kävin aikoinaan jo Hovinsaarella ja
Otsolan kaatopaikalla. Niistä ajoista on
kehitytty hirveästi. Hinnat ovat muuttuneet inhimillisemmiksi ja lajittelu
kannattaa. Niin pitää ollakin, kaikki se
on tulevaisuutta varten.

Jukka Poikolainen
- Asuin 20 vuotta muualla, ja kun tuon
tauon jälkeen tulin ensimmäistä kertaa, niin olihan tässä suuri ero. Vähän
siinä meni sormi suuhun, mutta henkilökunta tuli opastamaan ja asiointi
onnistui hyvin.

UUTISET

Lapinjärven jäteasema siirtyi
Kymenlaakson Jäte Oy:lle
Hinnat ja henkilökunta pysyvät
samana. Myös Lapinjärven hyötyjätepisteistä vastaa Kymenlaakson Jäte.
HEIDI NEVALAINEN
Korsmalmin jäteasema Lapinjärvellä on nyt osa Kymenlaakson
Jäte Oy:tä. Jäteasema siirtyi yhtiön hoidettavaksi 1. marraskuuta 2013. Samalla myös Lapinjärven hyötyjätepisteet siirtyivät
kunnalta Kymenlaakson Jäte Oy:lle.
Asukkaille tämä vaihdos ei tuo muutoksia. Jäteasemalla palvelua jatketaan samalla tavalla ja samoilla hinnoilla kuin tähänkin
saakka. Korsmalmin jäteaseman työntekijä siirtyi Kymenlaakson
Jäte Oy:n palvelukseen.
Korsmalmilla otetaan maksutta vastaan paperia, lasia,
kartonkia ja kodin vaarallisia jätteitä. Vaarallisille jätteille on
hinnastossa esitetty maksimimäärä, jonka voi veloituksetta
tuoda. Tarkan hinnaston saa jäteasemalta tai osoitteesta www.
kymenlaaksonjate.fi.
Hyötyjätepisteitä Lapinjärvellä on yhteensä seitsemän: Heikinkylässä, Kimonkylässä, Kirkonkylässä, Lindkoskella, Porlammilla
ja Pukarossa sekä Korsmalmin jäteasemalla. Tiedot hyötiksillä kerättävistä jätelajeista saa Kymenlaakson Jäte Oy:n kotisivuilta.

Korsmalmin jäteasema
Parantolantie 46, 07800 Lapinjärvi
la 8.00-13.00
Jos lauantai on pyhäpäivä, on asema avoinna
edeltävänä arkipäivänä klo 8-13.
Paperi, lasi, kartonki ja kodin vaaralliset jätteet vastaanotetaan maksutta jäteasemalla. Suuret jäte-erät
Kymenlaakson Jäte Oy:lle Keltakankaalle.
Vaarallisia jätteitä voi tuoda maksutta seuraavasti:
jäteöljyä 200l, akkuja 5kpl, loisteputkia 10kpl
ja muita vaarallisia jätteitä 10 kg.
kaatopaikkajäte

5.50 € / 200 l
13,50 € / 500 l
26.50 € / m3

rakennusjäte

8.50 € / 200 l
20,50 € / 500 l
40.50 € / m3

Hinnat sis. alv 24 %.

Valtakunnallinen
öljynnoutopalvelu
Öljyjätteille voi saada maksuttoman noutopalvelun. Veloituksettoman keräyksen saa, jos noudettavaa
öljyä on vähintään 200 litraa. Öljyn tulee olla pumpattavissa, ja sen lähettyville pitää olla mahdollista
ajaa säiliöautolla.
Valtakunnallisen noutopalvelun järjestää Lassila & Tikanoja. Keräystä varten on laadultaan erilaiset
öljyjätteet pidettävä erillään. Öljyt lajitellaan mustiin eli moottoreista syntyneisiin öljyjätteisiin, kirkkaisiin eli noettomiin öljyjätteisiin ja kasviöljyihin.

Noutopalvelu tilataan numerosta 010 636 6031
tai sähköpostilla oil@lassila-tikanoja.fi.
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J ätteenkuljetuspalvelut
Kuva: Mikko Nikkinen

Kotkalainen, näin käytät
jätteenkuljetuspalvelua
ASIAKASPALVELU
Jätteenkuljetusten
asiakaspalvelu
• palvelee ma–pe klo 8–16
• asiointi verkossa: kymenlaaksonjate.fi
• asiakaspalvelu@kymenlaaksonjate.fi
• puhelin 05 744 3474

Asiakaspalvelua helpottaa, kun asioidessasi ilmoitat asiakasnumeron, laskun numeron sekä osoitteen, jossa jäteastia sijaitsee.

Sähköinen asiointi
Monet jätehuoltoon liittyvät asiat voi hoitaa helposti verkossa.

www.kymenlaaksonjate.fi/asioi verkossa
-osoitteessa voi muun muassa liittyä jätteenkuljetuksen asiakkaaksi, eli tilata jäteastiatyhjennykset, tai ilmoittaa tyhjennysten
päättymisestä, jos kiinteistö on myyty. Nettisivuilla onnistuu
myös osoitteenmuutos tai ylimääräisen tyhjennyksen tilaaminen. Kiinteistön jätehuoltoilmoituksen ja kimppa-astialomakkeen voi tulostaa samasta osoitteesta.

Lasku
Pientalojen jäteastioiden tyhjennyksestä laskutetaan pääsääntöisesti neljä kertaa vuodessa, kolmen kuukauden välein.
Kerralla laskutetaan kolmen edellisen kuukauden tyhjennykset,
esim. tammikuussa laskutetaan loka-, marras- ja joulukuun
tyhjennykset.
Huomaathan, että tyhjennykset kulkevat viikkorytmissä, kun
taas laskutus katkeaa kalenterikuukauden vaihtuessa. Eri laskuissa voi siis olla eri lukumäärä tyhjennyksiä.
Paperisen jätelaskun voi muuttaa e-laskuksi verkkopankissa.
Muutoksessa tarvitaan tunnistetietoa, joka on oman laskun
viitenumero.

JÄTEASTIAN
TYHJENNYKSET

JÄTEASTIA
– OMA TAI YHTEINEN

Tyhjennyspäivä +/- 1 päivä

Jäteastia

Tyhjennyspäivä voi joskus muuttua päivää aikaisemmaksi tai
myöhemmäksi. Arkipyhäviikkoina tyhjennyspäivä voi siirtyä
jopa useita päiviä aikaisemmaksi tai myöhemmäksi. Jäteastia
on siis syytä pitää aina näkyvillä.

Jäteauto tyhjentää jäteastian koneellisesti, joten jäteastian on
oltava kannellinen ja käsin siirrettävä, ja siinä tulee myös olla
tartuntakahvat ja pyörät. Jätesäkkitelineitä ei saa käyttää.

Tauko tyhjennyksiin
Jos tiedossa on vaikkapa lomamatka, jonka aikana kodin jäteastia ei täyty, voi tyhjennyskerran perua. Näin kannattaa tehdä,
koska tyhjennyksestä veloitetaan, vaikka astia olisi tyhjä. Ilmoitus on tehtävä hyvissä ajoin.

Tyhjennysväli
Jäteastian tyhjennysväli mitataan viikkoina.
Loppujäteastialle voi saada kahta viikkoa pidemmän tyhjennysvälin, jos biojätteet kompostoidaan. ”Kerran kuukaudessa”
-tyhjennysväliä ei siis ole olemassa. Neljän viikon tyhjennysvälin
voi saada tekemällä kirjallisen ilmoituksen Kymenlaakson Jäte
Oy:lle. Neljää viikkoa pidempää tyhjennysväliä haetaan kirjallisesti Kymen Jätelautakunnalta. Pisin mahdollinen tyhjennysväli
Kymenlaaksossa on 12 viikkoa.
Kun asukkaita on yksi tai kaksi, voi jäteastialle saada neljän viikon
tyhjennysvälin talvikaudeksi (viikot 41–17), vaikka kiinteistöllä
ei olisikaan kompostoria Tällöin tehdään kirjallinen ilmoitus
jätehuoltolomakkeella.

Kompostointi

Jäteastiaan on hyvä merkitä tien nimi ja kiinteistön numero.
Jäteastian puhtaudesta ja kunnosta huolehtii sen haltija. Astia on
hyvä pitää pysyvästi samassa paikassa, josta sen löytää helposti.
Jäteauton tulee päästä esteettömästi ja turvallisesti vähintään
kymmenen metrin päähän astiasta sääolosuhteista riippumatta.
Talvella on siis huolehdittava, että lumityöt on tehty.

Jätekimppa
Jätteenkeräyksen voi järjestää myös yhdessä naapureiden
kanssa. Jätekimppaa kannattaa harkita ainakin silloin, kun
jätettä kertyy vähän.
Yhteisen jäteastian käytöstä on ilmoitettava Kymenlaakson
Jäte Oy:lle etukäteen jätehuoltolomakkeella. Samalla ilmoitetaan jäteastiaa käyttävät henkilöt ja vastaava yhdyshenkilö
eli kimpan vetäjä. Kimppa-astian tyhjennyslasku lähetetään
kimpan vetäjälle.
Jos kimppa-astialle halutaan kahta viikkoa pidempi tyhjennysväli, on jokaisen kimppaan kuuluvan kompostoitava biojätteensä.
Tällöin jokaisen osallisen tulee myös allekirjoittaa yhteinen
kompostointi-ilmoitus, joka jätetään kirjallisena Kymenlaakson
Jäte Oy:lle.

Biojätteiden kompostointi mahdollistaa tyhjennysvälin pidentämisen, koska silloin jäteastiaan ei synny pilaantuvaa jätettä.
Kun tyhjennyskertoja tulee vähemmän, on tyhjennyslaskukin
pienempi. Kompostorin tulee olla haittaeläimiltä suojattu ja
elintarvikejätteen kompostointiin suunniteltu. Talviaikana käytettävän kompostorin on oltava lämpöeristetty.

Kesä- ja talvikausi
Jätehuollon kesäkausi kestää viikkojen 18 ja 40 välisen ajan.
Talvikausi kestää viikkojen 41 ja 17 välisen ajan.
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3

Roskaviesti Syksy 2013
UUTISET
Kuva: lauri rahikainen

Haminan, Miehikkälän ja
Virolahden kuntien
ylläpitämien jäteasemien
aukioloajat
Salmenkylän pienjäteasema

Uusi lajittelulinjasto
tehostaa jätteiden
hyödyntämistä

Suokalliontie 131, 49400 Hamina, p. 040 199 1193
ma 10.30-17.45
ti-to 9.30-16.45
pe 8.00-13.45
sähkölaitteet
kaatopaikkajäte
energiajäte
metalliromu
pienerät (240 litraa/säkillinen)

Oravakorven pienjäteasema
Vaalimaantie 1590, 49900 Virolahti, p. 050 389 2172
pe 9.00-17.00
la 9.00-13.00
Talviaikaan 1.11.-31.3. asema on auki vain
lauantaisin klo 9-13.

Kymenlaakson Jäte Oy rakensi kuluneena kesänä uuden jätteenlajittelulinjaston Keltakankaan jätekeskukseen. Uusien laitteiden
avulla sekalaisesta jätteestä saadaan eroteltua energiantuotantoon
ja maanrakennukseen kelpaavia aineksia sekä metallia.

sähkölaitteet
kaatopaikkajäte
energiajäte
metalliromu

ANNE SIRONEN

Miehikkälän pienjäteasema

Jätteenkäsittelylinjasto rakennettiin, jotta hyödynnettävät
materiaalit saataisiin paremmin talteen. Linjaston avulla valmistaudutaan myös 1.1.2016 voimaan tulevaan kieltoon sijoittaa
merkittävästi orgaanista ja biohajoavaa ainesta sisältävää jätettä
kaatopaikalle.
- Rakennus meillä oli jo valmiina. Uudet käsittelylaitteet mahdutettiin olemassa olevaan halliin, kertoo Kymenlaakson Jäte
Oy:n laitospäällikkö Aki Koivula.
- Rakentamisen tahti oli nopea: työt aloitettiin huhtikuussa, ja
kesäkuun lopussa laitoksen avaimet luovutettiin meille.
Linjaston alussa jäte murskataan sopivaan kokoon erottelua
varten. Jäte lajitellaan ballistisen erottimen ja tuulierottimen
avulla viiteen ominaisuuksiltaan erilaiseen jakeeseen. Lisäksi
magneetti erottaa metallit ja pyörrevirtaerotin erottaa eimagneettiset metallit.
- Tällaista jätteenkäsittelylaitosta ei Suomessa muilla kunnallisilla
jäteyhtiöillä vielä ole, mainitsee Koivula.

Mitä jätettä laitoksessa käsitellään?
- Käsittelemme sekalaista rakennus-, purku- ja energiajätettä,
jota kotitaloudet, taloyhtiöt ja pienyritykset tuovat jäteasemille
ja rakennusliikkeet toimittavat jätekeskukseen.

- Laitteistoa on testattu ja kokeiltu erilaisilla jätemateriaaleilla
heinäkuusta lähtien. Tähän mennessä kertyneiden kokemusten perusteella sisään syötettävästä jätteestä saadaan
eroteltua raaka-aineeksi ja muuhun materiaalihyötykäyttöön yhteensä noin 45% ja energiakäyttöön 45% jolloin
kaatopaikalle sijoitettavaksi jää enää noin 10% jätteestä.

KATSO VIDEO!
Laitokseen voi tutustua esittelyvideon avulla.
Linkki YouTube-videoon on yhtiön nettisivuilla.

Tekniset tiedot:
käsittelykapasiteetti:
• 25 000 tn vuodessa

laitteistokokonaisuus:
•
•
•
•

Komptech Terminator 5000 S
Komptech Ballistor 6400
Mastermagh hihnamagneetti ja pyörrevirtaerotin
Cityequip AirBasic 1600 tuuliseula

Virolahden ja Miehikkälän eko- ja jätemaksut
v. 2014 laskuttaa Kymenlaakson Jäte Oy
ANNE SIRONEN
Virolahden tekninen lautakunta käsitteli Virolahden ja Miehikkälän jätemaksuja vuodelle 2014 kokouksessaan 14.8.2013.
Lautakunta päätti esittää Virolahden ja Miehikkälän jätetaksan
uudistamista niin, että taksaan tulee kahdenlaisia maksuja:
ekomaksuja ja jätemaksuja. Taksaesitys hyväksyttiin Virolahden valtuustossa 11.9. ja Miehikkälän valtuustossa 30.9. Taksa
menee vielä vahvistettavaksi Kymen jätelautakunnalle. Virolahti
ja Miehikkälä hoitavat jätehuoltoaan itsenäisesti, lukuun ottamatta eko- ja jätemaksujen laskutusta, jonka ne aikovat ostaa
Kymenlaakson Jäte Oy:ltä vuonna 2014.

Ekomaksu tulee kaikille talouksille
Kaikille kotitalouksille tulee vuonna 2014 maksettavaksi ekomaksu, jolla kunta rahoittaa ylläpitämiään jätehuollon palveluja,
kuten hyötyjätepisteitä ja jäteasemaa.

Virolahden ekomaksut
- vakituinen asunto tai ympärivuotisessa käytössä oleva
vapaa-ajan asunto: 39,68 €/vuosi
- ei-ympärivuotisessa käytössä oleva asunto tai vapaa-ajan
asunto: 24,80 €/vuosi
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Miehikkälän ekomaksut
- vakituinen asunto tai ympärivuotisessa käytössä oleva
vapaa-ajan asunto: 37,20 €/vuosi
- ei-ympärivuotisessa käytössä oleva asunto tai vapaa-ajan
asunto: 24,80 €/vuosi

Kiinteistökohtaisen jätteenkuljetuksen piiriin
kuulumattomat maksavat jätemaksun

kaatopaikkajäte
10 € / m3
energiajäte
10 € / m3
metalliromu
10 € / m3
isot sähkölaitteet
10 € / kpl
pienet sähkölaitteet 	  5 € / kpl

Paperi, lasi, kartonki ja kodin
vaaralliset jätteet vastaanotetaan
maksutta kaikilla jäteasemilla.
Suuret jäte-erät Kymenlaakson Jäte Oy:lle Keltakankaalle. Muutokset ovat mahdollisia, ajantasaiset
hinnastot ovat saatavilla suoraan kunnasta tai
jäteasemalta. Hinnat sis. alv 24 %.

TEM:n tukea yrityksen
materiaalitehokkuuskatselmukseen
Työ- ja elinkeinoministeriö myöntää avustuksia yritysten materiaalitehokkuuskatselmuksiin. Hakuaika on 31.12.2013 asti.
Katselmus toteutetaan Motiva Oy:n käsikirjan mukaisesti ja
tuloksista laaditaan raportti. Avustusta on haettava ennen
hankkeen aloittamista. Lisätietoja TEM:n nettisivuilta. Esimerkiksi kouvolalainen Lumon Oy löysi katselmuksen avulla lähes
400 000 €:n säästömahdollisuudet vuodessa kehittämällä tuotantoa materiaalia säästävämmäksi.

Roskaviesti
Toimitus
Anne Sironen
Heidi Nevalainen
päätoimittaja
Anne Sironen
Kustantaja
Kymenlaakson Jäte Oy

Miehikkälän ja Virolahden jätemaksut

Kaikki hinnat sisältävät arvonlisäveron 24 %.

maksutta
10 € / m3
10 € / m3
10 € / m3

Muurikkalantie 12, 49700 Miehikkälä, p. 05 749 0242
ti 8.00-12.00
la 12.00-14.00

Molemmissa kunnissa suurin osa asukkaista kuuluu kiinteistökohtaisen jätteenkuljetuksen piiriin. Kotitaloudet, jotka
eivät kuulu jätteenkuljetuksen piiriin, kuljettavat jätteensä itse
kunnan järjestämään vastaanottopisteeseen ja maksavat siitä
vuosittaisen jätemaksun.

- vakituinen asunto tai ympärivuotisessa käytössä oleva
vapaa-ajan asunto: 124 €
- ei-ympärivuotisessa käytössä oleva asunto tai vapaa-ajan
asunto: 74,40 €

maksutta
20 € / m3
20 € / m3
20 € / m3
5€

Ekokaari 50
46860 Keltakangas
p. (05) 744 3400
f. (05) 744 3420
www.kymenlaaksonjate.fi

Painos
53 000 kpl
Painopaikka
Painoyhtymä Oy, Porvoo
Lehti on painettu
Edixion 90 g/m2 -paperille

