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Kouvolan ja Iitin
uudet edullisemmat
tyhjennyshinnat 1.1.2014
Jäteastioiden tyhjennysmaksuja alennetaan Kouvolassa ja Iitissä.
Kymen jätelautakunta hyväksyi uudet hinnat kokouksessaan
17.10.2013. Hinnat tulevat voimaan vuoden 2014 alusta.
Tyhjennyshinnat koostuvat kuljetuksen ja käsittelyn osuudesta sekä arvonlisäverosta. Kun alueen asiakasmäärä kasvaa
Kuusankosken ja Anjalankosken asukkailla, jakaantuvat
yleiskulut jatkossa useammalle. Näin myös hintoja pystytään
alentamaan.

Kouvolan ja Iitin jätteenkuljetuksiin
uudet urakoitsijat
Uudet urakat alkavat tammikuussa. Silloin myös Kuusankosken ja Anjalankosken alueet
pääsevät yhtenäisen jätteenkuljetuksen ja asiakaspalvelun
piiriin. Muutoksista tiedotetaan
lisää joulukuussa.
ANNE SIRONEN
Kymenlaakson Jäte Oy kilpailutti keväällä Kouvolan ja Iitin jätteenkuljetukset uudelle urakkakaudelle. Urakka alkaa 1.1.2014
ja kestää 4,5 vuotta. Ensimmäistä kertaa mukana olivat myös
Kuusankosken ja Anjalakosken alueet.
Kouvolassa on tähän saakka ollut käytössä kahdenlaista jätteenkuljetusta. Elimäellä, Iitissä, Jaalassa, vanhassa Kouvolassa
ja Valkealassa asukkaat ovat saaneet jätteenkuljetuksen valmiiksi
kilpailutettuna, jolloin myös jäteastian tyhjennyshinta on kaikilla
ollut sama. Kuusankosken ja Anjalankosken asukkaat ovat itse
tilanneet jäteastian tyhjennykset kuljetusliikkeiltä.
Jätelain mukaan kunnan jätteenkuljetusjärjestelmän on oltava yhtenäinen. Tähän päästään tammikuun alussa, kun myös
Kuusankosken ja Anjalankosken asukkaat saavat jätteenkuljetukset keskitetysti järjestettynä. Aiemmat sopimukset lakkaavat
olemasta voimassa 1.1.2014. Päätöksen koko Kouvolan siirtymisestä järjestettyyn jätteenkuljetukseen teki Kouvolan tekninen
lautakunta jo vuonna 2010.

Asiakaspalvelu ja laskutus yhdestä paikasta
Kymenlaakson Jäte Oy hoitaa jätteenkuljetusten kilpailuttamisen, huolehtii yhteydenpidosta urakoitsijaan, laatii tyhjennysreitit sekä hoitaa asiakaspalvelun ja laskutuksen. Asiakaspalvelua
hoitaa usean työntekijän ryhmä, jota johtaa asiakaspalvelupäällikkö Virpi Leppälä.
- Kymenlaakson Jäte on hoitanut vuoden 2009 alusta lukien
jätteenkuljetuksia Kouvolan ja Iitin alueella, pois lukien entisten
Kuusankosken ja Anjalankosken kaupunkien alueet. Lisäksi
yhtiömme järjestää Mäntyharjun ja Kotkan jätteenkuljetukset.
Kuusankosken ja Anjankosken kuljetukset tuovat meille noin
35 000 asukasta lisää kuljetuspalvelujemme piiriin. Teemme
kovasti töitä selvitäksemme kunnialla tästäkin haasteesta,
kertoo Leppälä.

Uudet urakoitsijat Laine ja Parkkinen
Uutta vuoden 2014 jätteenkuljetuksissa ovat uudet urakoitsijat.
Viisi vuotta Kouvolan ja Iitin loppujätteenkuljetuksia hoitanut
Sihvari Oy ei tällä kertaa pärjännyt kilpailutuksessa. Sihvari Oy
jatkaa kuitenkin biojätteen kuljettamista.
- Jaoimme koko 94 000 asukkaan alueen kolmeen urakkaalueeseen, jotta myös pienemmillä kuljetusyrityksillä olisi
mahdollisuus osallistua. Saimme yhteensä 8 tarjousta, joista osa
tuli paikallisilta jätteenkuljetusliikkeiltä, kertoo Kymenlaakson
Jäte Oy:n toimitusjohtaja Kari Martikainen.
Keltakankaalla toimiva Jätehuolto E. Parkkinen Oy voitti
itselleen kaksi kolmesta urakka-alueesta, ja konneveteläinen
Jätehuolto Laine Ay voitti yhden. Käytännössä suuri osa anjalankoskelaisista ja kuusankoskelaisista talouksista säilyttää
tutun kuljetusliikkeen, sillä Parkkinen kuljettaa jätteet edelleen
Anjalankosken alueella ja Puhdistusliike R. Jokimäki Ky hoitaa
Kuusankosken aluetta Parkkisen aliurakoitsijana.
Keskusta-alueiden matalia kellaripaikkoja tyhjentää edelleen
Lassila&Tikanoja.

Asiakastietoja kerätään
Urakoita valmistellaan koko loppuvuosi. Kuljetusreittejä suunnitellaan ja testataan ja asiakasrekistereitä täydennetään. Esimerkiksi omakotitalojen kompostointitietoja ei ole rekistereissä
kattavasti. Kompostoimalla ruokajätteensä voi saada jäteastialle
kahta viikkoa pidemmän tyhjennysvälin. Asukkaalta tarvitaan
kuitenkin allekirjoitettu kompostointi-ilmoitus.
- Tällaisia tietoja kyselemme kirjeitse asukkailta myöhemmin
keväällä, kunhan uudet urakat saadaan ensin käynnistymään,
toteaa Leppälä.

Kuljetusreittejä suunnitellaan
Koska asiakkaita on tammikuussa aiempaa enemmän ja alue
jakautuu kolmelle kuljetusyritykselle, joudutaan jätteenkuljetusreitit suunnittelemaan uudelleen. Reittejä suunnitellessa
pyritään säilyttämään entinen tyhjennyspäivä aina, kun se on
mahdollista.
On kuitenkin todennäköistä, että osalla niin vanhoista kuin uusistakin asiakkaista jäteastian tyhjennyspäivä muuttuu totutusta.
Tyhjennysväli säilyy ennallaan, eli ensimmäisen tyhjennyksen
jälkeen rytmi on sama kuin ennen.
- Lähetämme joulukuun alkupuolella kirjeen niille asukkaille,
joita muutokset koskevat. Kirjeessä on tarkempaa tietoa muutoksista, rauhoittaa Leppälä.

Loppujäteastioiden tyhjennyshinta
Kouvolassa ja Iitissä
2013

2014

240 litraa.......................................... 5,08 €.............4,74 €
600 litraa.......................................... 9,32 €.............8,26 €
660 litraa.......................................... 9,98 €.............8,81 €
Hinnat sisältävät alv:n 24%.

Mäntyharjulle
ehdotetaan edullisempia
tyhjennyshintoja
Kymenlaakson Jäte Oy ehdottaa jäteastioiden tyhjennyshintojen alentamista Mäntyharjulla. Uudet hinnat tulisivat voimaan
vuoden 2014 alusta.
Hintojen lasku johtuu siitä, että koko toimialueen käsittelymaksut yhtenäistetään. Taksan vahvistaa Kymen jätelautakunta.

Loppujäteastialle esitetyt
tyhjennyshinnat Mäntyharjulla
2013

2014

240 litraa.......................................... 6,81 €.............6,21 €
660 litraa.......................................... 13,03 €....... 11,97 €
Hinnat sisältävät alv:n 24%.

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 bio- eikä
loppujäteastiaan. Joulukuusia kerätään
erikseen taloyhtiöistä tammikuussa.
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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.
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JÄTEASTIA

JÄTEASTIAN
TYHJENNYKSET

– 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
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.

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.
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Kiinnostaako neljän
lokeron jäteastia?
Ensi vuonna Kymenlaakson
Jäte pystyy tarjoamaan Kouvolan ja Iitin omakotitaloille
ja pienille rivitaloille mahdollisuuden kerätä useita hyötyjätteitä yhdellä jäteastialla.

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

Ilmoita kiinnostuksestasi:
Kymenlaakson Jäte Oy
monilokero@kymenlaaksonjate.fi
p. 05 744 3474
www.kymenlaaksonjate.fi

Halutessaan Kouvolan ja Iitin omakotitaloudet ja pienet rivitalot
voivat ilmoittaa alustavasti kiinnostuksestaan sähköpostitse
asiakaspalveluun.
kylät), joissa on vähintään 10 asiakasta. Palvelun yksityiskohdat
tarkentuvat loppuvuoden aikana, ja palvelusta tiedotetaan
myöhemmin lisää.

Muutoksia kiinteistöjen
jätteenkuljetuksiin 1.1.2014
Kymenlaakson Jäte Oy järjestää jätteenkuljetukset myös Kuusankoskella ja Anjalankoskella vuoden 2014 alusta alkaen.
Taloyhtiöiden jätteenkuljetusasioissa tulee ottaa huomioon:

Jos jäteastiat on vuokrattu, selvitä miten jäteastioiden vuokraus
toimii jatkossa.

Laskut tulevat Kymenlaakson Jäte Oy:ltä
kerran kuukaudessa
Taloyhtiöiden jätelaskut lähetetään pääsääntöisesti kerran
kuukaudessa. Jos laskutuksessa on kysyttävää, voit kysyä ja
selvittää asiasi Kymenlaakson Jäte Oy:n asiakaspalvelun kanssa.

Jäteastioita pestään keväisin ja syksyisin
Loppujäteastiat pestään kuljetusurakassa automaattisesti kerran
vuodessa syksyllä, ellei isännöitsijä peru pesua.
Biojäteastiat pestään kuljetusurakassa automaattisesti kaksi
kertaa vuodessa, kesällä ja syksyllä, ellei isännöitsijä peru pesua.

Isännöitsijöille lähetetään sähköpostitse
tiedotteita ajankohtaisista asioista
Isännöitsijä voi liittyä jätteenkuljetuksen sähköpostilistalle
ilmoittamalla siitä asiakaspalveluun asiakaspalvelu@kymenlaaksonjate.fi. Tiedotteita lähetetään muutama vuodessa.

Pankkikorttipäätteet saatiin lokakuun ensimmäisellä viikolla
käyttöön Keltakankaan jätekeskuksen vaa’alla sekä Korian
jäteasemalla Kouvolassa.
Kymenlaakson Jäte Oy:n jäteasemilla otettiin lokakuun alussa
käyttöön uusi kassapankkijärjestelmä, joka helpottaa jäteasemamaksujen laskutustyötä. Samalla jäteasemilta vapautui
pankkikorttipäätteitä, joiden avulla loputkin palvelupisteet
saatiin pankkikorttimaksujen piiriin.

Ahlmannintien jäteasema
Ahlmannintie 32, 45160 Kouvola, p. 05 372 4111
ma-pe 8-20, la 9-15

I sänn ö itsijälle

Ovatko jäteastiat taloyhtiön omat
vai vuokratut?

Jätekeskuksessa ja
Korian jäteasemalla voi
maksaa pankkikortilla

Kouvolan, Iitin ja Mäntyharjun
jäteasemien aukioloajat

ANNE SIRONEN
Jäteastiassa on neljä lokeroa erilaisille kotitalousjätteille. Jäteastiaan kerätään loppujätteen lisäksi kolmea hyötyjätettä,
esimerkiksi kartonkia, paperia, metallia tai lasia. Astia tyhjennetään yhdellä kertaa nelilokeroiseen jäteautoon, jossa eri
jätteet pysyvät erillään keräyksen ja kuljetuksen ajan. Kaikki
jätelajit kuljetetaan hyödynnettäväksi. Nelilokeroisen jäteastian
kokovaihtoehdot ovat 360 litraa tai 660 litraa.
Palvelun hinta on korkeampi kuin pelkän loppujäteastian tyhjennyshinta, mutta edullisempi kuin sama keräys järjestettynä
useilla erillisillä astioilla. Nelilokeroisen jäteastian tyhjennyshinta
asettunee 13,50 euron tasoon. Astiat ovat vuokra-astioita, joiden
kuukausivuokra on noin 4 tai 6 euroa astian koosta riippuen.
Uusi palvelu säästää tilaa pihassa tai jätekatoksessa, koska
ei tarvita useita keräysastioita. Tilaa säästyy myös sisällä, sillä
jätteitä ei tarvitse varastoida pitkää aikaa. Jos hyötyjätteiden
keräyspiste ei osu tavallisen asiointireitin varrelle, tuo nelilokeroinen jäteastia lajittelumahdollisuudet omaan pihaan.
Kymenlaakson Jäte Oy kyselee tulevana talvena Kouvolan
ja Iitin asukkaiden kiinnostusta palveluun ja päättää sen käyttöönotosta, mikäli sille löytyy riittävästi tilaajia. Alustavasti on
kaavailtu, että palvelun käynnistämiseen tarvitaan vähintään
300 kotitaloutta. Mukaan hyväksytään keräysalueet (taajamat,

J äteasema palvelut

Kuljetusalueita on kolme
1. Anjalankoski, Valkeala ja vanhan
Kouvolan eteläiset alueet
Jätehuolto E. Parkkinen Oy voitti kuljetusurakan, johon kuuluvat entinen Anjalankoski, entinen Valkeala
ja vanhan Kouvolan eteläiset alueet (Kymijoen itäpuolinen alue Karjalanradan eteläpuolelta).

2. Kuusankoski, Jaala ja Iitti
Jätehuolto E. Parkkinen Oy voitti myös kuljetusurakan,
johon kuuluvat Iitti sekä entiset Kuusankoski ja Jaala.
Puhdistusliike R. Jokimäki Oy hoitaa tämän alueen
jätteenkuljetukset aliurakkana.

3. Elimäki ja vanhan Kouvolan 		
pohjoiset alueet
Jätehuolto Laine Ay voitti kuljetusurakan, johon kuuluvat entinen Elimäki ja vanhan Kouvolan pohjoiset
alueet.

Kausalan jäteasema
Sahatie 17 A, 47400 Kausala, p. 040 837 7764
ma, ke 10-18, ti 10-16
Korian jäteasema
Anjalantie 2114 A, 45610 Koria, p. 040 158 8558
ma 10-18 , ke 10-18
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 10-18
Mäntyharjun jäteasema
Kaatopaikantie 79, 52700 Mäntyharju, p. 040 197 6267
ma 10-18 , ti-to 9-16, pe 10-18
Jäteaseman aukiolopäivän osuessa vapunaattoon, juhannusaaton aattoon, jouluaaton aattoon tai uudenvuodenaattoon, on asema avoinna klo 9-15.

Jäteasemien taksat
Jäteasemilla otetaan vastaan pieniä eriä (1-2 m³) lajiteltua jätettä.Pilaantuvaa jätettä tai autonrenkaita ei oteta
vastaan. Pieniä määriä pakattua asbestia otetaan vastaan
Keltakankaan jäteasemalla. Kyllästettyä puuta otetaan vastaan Ahlmannintien, Jaalan ja Mäntyharjun jäteasemilla.
Jätteistä peritään käteismaksu. Jäteasemilla voi maksaa myös
pankki- ja luottokortilla.
KOTITALOUKSILTA
paperi		
ruskea pahvi
kartonki 		
pakkauslasi
metalliromu
haketuskelpoiset oksat
kodin vaaralliset jätteet
sähkölaitteet
puhdas puujäte*
		
energiajäte 		
			
kaatopaikkajäte 		
			
haravointijäte* 		

maksutta
maksutta
maksutta
maksutta
maksutta
maksutta
maksutta
maksutta
2,00 €/alle 0,5 m3		
4,00 €/m3
3,00 €/alle 0,5 m3
6,00 €/m3
10,00 €/alle 0,5 m3
20,00 €/m3
6,00 €/m3

* haravointijäte ja puhdas puujäte ovat maksutonta Keltakankaan jäteasemalla.
YRITYKSILTÄ
palvelumaksu 		
10,00 €/käyntikerta
vaaralliset jätteet		
vaarallisten jätteiden käsit			
telijä laskuttaa käsittelystä
			erikseen
muut hinnat 		
samat kuin kotitalouksille
Kaikki hinnat sisältävät alv 24 %.
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Uutena palveluna
hyötyjäteastioiden
tyhjennykset

Kuva: lauri rahikainen

Vuoden 2014 alusta lukien Kymenlaakson Jäte Oy pystyy tarjoamaan Kouvolan ja Iitin taloyhtiöille myös hyötyjäteastioiden
tyhjennyksiä. Taloyhtiöt voivat halutessaan tilata paperin,
kartongin, metallin ja lasin tyhjennykset Kymenlaakson Jäte
Oy:ltä. Näin kaikki taloyhtiön jäteastioiden tyhjennykset voidaan
hoitaa Kymenlaakson Jäte Oy:n asiakaspalvelun kautta ja kaikki
tyhjennykset näkyvät yhdellä laskulla.

Uusi lajittelulinjasto
tehostaa jätteiden
hyödyntämistä
Kymenlaakson Jäte Oy rakensi kuluneena kesänä uuden jätteenlajittelulinjaston Keltakankaan jätekeskukseen. Uusien laitteiden
avulla sekalaisesta jätteestä saadaan eroteltua energiantuotantoon
ja maanrakennukseen kelpaavia aineksia sekä metallia.
ANNE SIRONEN
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

Fiksu vähentää jätettä –viikko
Eurooppalaista jätteiden vähentämisen viikkoa vietetään 16.–24. marraskuuta.
Teemaviikko tuo Kouvolan ja Iitin seudulle neljä erilaista tapahtumaa.
Kulutuksen käärme kuriin

Kohtaus UFOjen kanssa

lauantaina 16.11. klo 10-13 Nuorisokeskus Nuokku,
Kauppakatu 25, Kausala

maanantaina ja tiistaina
18.-19.11. kauppakeskus Valtari,
Kouvolankatu 15 Kouvola

• Viihteellinen koko perheen tapahtuma, jossa
ohjelmassa on mm. nuorten kirppis, kierrätystavaroiden vaihtopiste, kierrätysaskartelua sekä pelejä
ja musiikkia.
• Järj. EkoIdea ry ja Iitin kunnan nuorisotoimi

Tähteitä tykin täydeltä
sunnuntaina 17.11. klo 11-14 Marttakulma,
Torikatu 6, Kouvola
• Ulkona 500 ensimmäiselle tarjolla makumuisto:
makaronivelliä. Oma annosastia mukaan! Ruokatarjoilun hoitaa Kuusankosken Muonituspalvelu.
• Sisällä jaossa neuvoja ja tietoa mm. tähderuoan
hyötykäytöstä ja ruoanlaiton energiansäästöstä.
• Järj. Kestävän Kehityksen Verkosto (Kerkko)
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• Keskeneräisten käsitöiden vaihtotori.
• Järj. Taito-Kymenlaakso

Hyötyjäteastioiden
tyhjennyshinnat Kouvolassa
ja Iitissä 1.1.2014
paperi........................................................................ 0 €
kartonki ................................. 600-660 l............... 5,08 €
metalli..................................... 240 l........................ 7,32 €
metalli..................................... 600-660 l............... 10,66 €
lasi ........................................... 240 l........................ 13,39 €
Hinnat sisältävät alv:n 24%.

Sako- ja umpikaivojen taksa
uudistuu Mäntyharjulla
Kymenlaakson Jäte Oy esittää, että sako- ja umpikaivolietteiden
tyhjennysmaksutaksaa korjataan asiakkailta saadun palautteen
mukaiseksi. Uusi taksa tulisi voimaan 1.1.2014. Hinnaston vahvistaa Kymen jätelautakunta.
Kun samalla kiinteistöllä on vierekkäin sako- ja umpikaivolietettä sisältävät säiliöt, on niiden tyhjentämisestä aiemmin
mennyt molemmista oma kuljetusmaksu, vaikka tyhjennys
olisi tehty samalla kerralla. Jatkossa yhden käyntikerran kuljetusmaksu voi sisältää sekä sako- että umpikaivolietettä, mutta
enintään 8 m³.
Taksaehdotuksessa kuljetusmaksu on 90,81 € per tyhjennyskerta. Umpikaivolietteen vastaanottomaksu on 7,44 € ja
sakokaivolietteen 14,88 €. Hinnat sisältävät alv:n 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 tuotan
toa materiaalia säästävämmäkisi.

Roskaviesti

Perinteiset tavaranvaihtopäivät

Toimitus
Anne Sironen
Heidi Nevalainen

perjantaina ja lauantaina 22.-23.11. kävelykatu,
entinen kirjakauppa, Kouvola

päätoimittaja
Anne Sironen

• Avoinna perjantaina 10-17 ja lauantaina 10-14
• Paikalle voi tuoda itselle tarpeettomia tavaroita ja
vaihtaa ne johonkin, mitä muut ovat tuoneet
vaihdettavaksi.
• Järj. Kestävän Kehityksen Verkosto (Kerkko)

Kustantaja
Kymenlaakson Jäte Oy

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

Painos
66 000 kpl
Painopaikka
Painoyhtymä Oy, Porvoo
Lehti on painettu
Edixion 90 g/m2 -paperille

