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Jaetaan kaikkiin kotitalouksiin Kymenlaakson, Mäntyharjun ja Lapinjärven alueilla

Tämän muovipurkin oli Kymijoen rantaan hylännyt joku
ajattelematon vapaa-ajan kalastaja.

UUTISIA

Kymenlaakson Jätteen
verkkosivut uudistuvat

Mitä ihmettä teen
kaiken muovin kanssa?
Muovia löydetään nyt joka paikasta: meristä, järvistä, eläinten vatsoista, jopa
pullovesistä. Ihmiskunta on tuottanut öljystä erilaisia tuotteita, myös muovia,
jo vuosikymmeniä. Ajan kuluessa muovia on levinnyt melkein joka paikkaan
maapallolla. Nyt on huomattu, että muovit eivät sovikaan luonnon kiertokulkuihin, koska ne eivät hajoa. Mistä on kyse ja mitä voin tehdä?

M
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uovit ovat olleet tämän kevään
- Muovipakkauksille on myös omia keräysastioita joillakin
kuumin jäteaihe. Kiinnostuksen Rinki Oy:n ekopisteillä, täydentää Ikävalko.
taustalla ovat uutiset valtameriEkopisteissä kerätystä muovista suurin osa saadaan puhen jätepyörteistä ja muun muassa distettua ja käsiteltyä uusien muovituotteiden raaka-aineektutkimukset, joissa pienen pieniä si. Lähimmän muovinkeräysastian sijainnin voi helposti
muovihippuja on löydetty Suo- selvittää kierratys.info -sovelluksesta tai nettisivuilta. Somen järvistä ja maaperästä. Euroopassa mikroskooppista vellus toimii koko maassa.
muovia on löydetty jopa ruuasta ja pullovesistä. Koko keMuovipakkausten keräykseen kelpaavat kaikki muoviset
vään olemme vähintään viikoittain saapakkaukset, joita käytetään esimerkiksi
neet lukea muoveista uutisia Suomesta ja
ruoan, pesuaineiden tai muiden tavaroimaailmalta.
den pakkaamisessa. Muovipakkaukset
Muoviton maaliskuu –kampanja aktitulee toimittaa keräykseen puhtaina ja
voi monet suomalaiset keskustelemaan
kuivina. Kevyt huuhtelu viileällä vedellä
www.kymenlaaksonjate.fi.
ja huomaamaan muovin määrän arkiriittää. Ekopisteillä kerätyt muovipakkapäivässä. Monet ovat heränneet huomaaukset käsitellään uusien muovituotteimaan, että muoviahan on joka paikassa!
den raaka-aineeksi Fortumin muovijalostamolla Riihimäellä.
Mitä teen, jotta en lisäisi muovikuormaa luonnossa?
- On hyvä myös ymmärtää, että sitä tyhjää grillimakka- Tärkeintä on olla heittämättä muovia luontoon tai maa- rapakettia ei pidä polttaa grillissä, takassa eikä saunanuuhan, korostaa ympäristökouluttaja Joonas Ikävalko Kymen- nissa, muistuttaa Ikävalko.
laakson Jäte Oy:stä.
- Muovit eivät niissä pala puhtaasti, vaan palamisessa
Luontoon joutunut muovi jää sinne sadoiksi vuosiksi mu- syntyy myrkyllisiä yhdisteitä. Myös nokea syntyy paljon.
renemaan ja pilaamaan luontoa. Monet eläimet syövät luon- Omatoiminen muovin ja muiden jätteiden polttaminen ontoon heitettyjä roskia. Muovia löytyy hyvin usein lintujen kin sen vuoksi kielletty jätehuoltomääräyksissä. 
mahasta. Myös kaloista on löydetty muovia.
Ympäristön roskaantuminen on ongelma. Vaikka Suomessa on hyvin järjestetty jätehuolto, eivät kaikki sitä käytä.
Tai jos jäteastiaa ei ole aivan vieressä, heittää osa porukasta
roskansa maahan. Metsähallituksen vanha ohje pelastaisi
monelta pulalta, jos kaikki sitä noudattaisivat: ”Pakkauksen,
1. En heitä luontoon
jonka jaksat kantaa täytenä luontoon, jaksat kyllä kantaa
2. En polta itse
tyhjänä poiskin.”
3. Laitan jäteastiaan
- Helpoin tapa huolehtia muoviroskista vastuullisesti on
4. Puhtaat muovipakkaukset voin viedä
laittaa ne jäteastiaan, Ikävalko ohjeistaa.
myös Ringin ekopisteen muovinkeräysLoppujäteastiaan laitettu muovi ei päädy luontoon. Se kulastiaan. Tarkistan sijainnin: kierratys.info
jetetaan Kotkan Hyötyvoimalaan ja hyödynnetään polttoTAI rinkiin.fi TAI kymenlaaksonjate.fi
aineena. Öljystähän lähes kaikki muovit on valmistettukin.

Lisää lajitteluohjeita
saa osoitteesta

Näin toimin vastuullisesti
muoviroskien kanssa:

KYMENLAAKSON JÄTE on valmistellut uusia verkkosivuja koko kevään ajan. Uudet sivut julkaistaan pian, kun
sivuston tekninen toimivuus saadaan vielä testattua. Uudet sivut on rakennettu Word Press -alustalle ja ne skaalautuvat hyvin erikokoisille näytöille. Sivuston käyttäminen kännykällä helpottuu. Sivustolle on rakennettu myös
erilaisia hakuja helpottamaan sähköistä asiointia. 

Liity jätehuollon
uutiskirjeen tilaajaksi
KYMENLAAKSON JÄTE OY lähettää asiakkaille
sähköisiä uutiskirjeitä. Uutiskirjeitä lähetetään tarpeen
mukaan muun muassa kesäasukkaille ja isännöitsijöille. Tilaajaksi voit liittyä verkkosivuillamme osoitteessa
www.kymenlaaksonjate.fi. 

Vaarallisten jätteiden
keräyskierrokset kesällä
VAARALLISIA JÄTTEITÄ, metalliromua ja sähkölaitteita kerätään kiertävissä keräyksessä touko- ja kesäkuussa. Pyhtäällä keräys järjestetään 12.5. Kouvolassa,
Iitissä, Lapinjärvellä ja Mäntyharjulla keräyspäivät ovat
kesäkuussa. Kotkan ja Pyhtään saaristossa järjestetään
keräykset heinäkuussa.

Ota aikataulut
talteen sivulta 6.

Jätelaskuissa uusi tilinumero
KYMENLAAKSON JÄTE OY:N pankkitili on vaihtunut. Nordean tili jää pois käytöstä. Käytäthän laskua
maksaessasi vain maksulomakkeessa näkyviä pankkitilejä. 

Jäteneuvontaa kirjastoauton
monitoimipäivässä
KYMENLAAKSON JÄTE järjestää vuoden mittaan lukuisia erilaisia jäteneuvontatilaisuuksia useista aiheista.
Muun muassa kompostoinnista on pidetty neuvontatilaisuuksia eri kirjastoissa. Nyt ympäristökouluttaja on mukana myös Iitin kirjaston kirjastoauton monitoimipäivässä. Jäteneuvontaa siis Vuolenkoskella kirjastoautossa
klo 16-20. Nähdään siellä! 

Kumma n
valitsisit ?
Yhden vai
monta ?

KIERRÄTYS JA LAJITTELU

Yrityksen näkökulma muovin vähentämiseen -

Haminalaisen yrityksen pesuaineita myytiin
irtomyyntinä, kunnes se kiellettiin
Kuulin taannoin radiosta jutun, joka jäi mieleen. Siinä kerrottiin kymenlaaksolaisesta yrityksestä, joka olisi halunnut jatkaa kodin pesuaineiden irtomyyntiä, mutta viranomainen kielsi sen. Käytännössä yritykseltä siis
kiellettiin pakkausmuovin vähentäminen.

T
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ämän kevään muoviuutiset palauttivat jutun
mieleeni. Päätin lähteä selvittämään, mikä tämä
tapaus oikein oli? Lähdin tapaamaan Olehyvä
Luonnontuote Oy:n Elli Ungeria ja Pekka Hännikäistä Haminan Summaan.

Elli Unger, miten se tapaus sen irtomyynnin kiellon
kanssa oikein meni?

neita saa siis laittaa iholle, mutta ei pakata tyhjentyneeseen
tiskiainepulloon.
- On myös harmillista, että vaikka tämä irtomyyntikielto ei koske hygieniatuotteita, ovat monet kauppiaat ja vähittäismyyjät tämän tapauksen jälkeen vähentäneet myös
shampoiden täyttömyyntiä.

Miten vähennätte muovipakkausjätettä?

- Se tapahtui vuonna 2015.Tuolloin tuli voimaan EU:n pesuaineasetus. Samalla pesuaineiden valvonta siirtyi kunnilta Tukesille. Tukesin tarkastaja tuli tarkastuskäynnille
ekokauppa Ruohojuureen ja kielsi sen jälkeen tiski- ja pyykinpesuaineiden irtomyynnin omaan pulloon.
- Kielto tietysti harmitti, koska yrityksemme tavoitteena
on valmistaa ja myydä pesuaineita, jotka kuormittavat ympäristöä mahdollisimman vähän. Ja irtomyynnin avulla
vähensimme muovijätteen määrää.
- Alkuvuosina me käytimme pakkauksina vain muovipulloja ja täyttökanistereja. Laskimme, että muovia säästyi
useita rekkakuormallisia, kun asiakkaat kävivät liikkeessä
täyttämässä aiemmin ostetun pullon.

- Nykyisin pakkaamme kodin pesuaineita täyttöpusseihin.
Täyttöpussista pesuaineen voi kaataa kotona pulloon, jos
haluaa. Täyttöpussi on kevyempi ja ohuempi, ja se säästää
muovia noin 80% pulloon verrattuna.
- Hygieniatuotteita valmistamme edelleen irtomyyntiä
varten.

Lain tulkinta vaihtelee eri EU-maissa

Miksi ympäristö on yrityksellenne niin tärkeä?

Lainsäädäntö jakaa yrityksen tuotteet kahteen ryhmään:
hygieniatuotteisiin ja kodin pesuaineisiin. Hygieniatuotteet kuten shampoot ja hoitoaineet kuuluvat vähittäismyyntilain piiriin ja niitä saa edelleen myydä irtomyyntinä. Kodin pesuaineet kuten tiski- ja pyykinpesuaineet
kuuluvat EU:n pesuaineasetuksen (CLP) piiriin, ja niiden
irtomyynnin viranomainen kielsi.
- Kieltoa on vaikea ymmärtää, sillä EU:n asetuksesta sitä
ei suoraan löydy. Kyse on Suomen viranomaisen tulkinnasta. Tiedämme myös, että asetusta ei tulkita samalla tavalla
muissa EU-maissa. Esimerkiksi Saksassa ekopesuaineita
myydään irtomyyntinä edelleen.
- EU-lainsäädännön pitäisi olla kaikissa maissa yhdenvertainen. Nyt se ei sitä ole.
- Me käytämme hygieniatuotteissa ja kodin pesuaineissa
pitkälti samoja raaka-aineita. Samaa tyyppiä olevia pesuai-

- Ympäristöhän on tärkeä meille kaikille! Kun ympäristö
voi hyvin, niin ihminenkin voi hyvin. Koko yritysideamme perustuu ympäristön huomioimiseen. Me haluamme
valmistaa kasvipohjaisista raaka-aineista pesuaineita, jotka hajoavat nopeasti ja 100 %:sti luonnossa. Emme esimerkiksi käytä synteettisiä hajusteita, koska ne voivat aiheuttaa haittoja paitsi luonnolle, myös käyttäjälle.

Kelpaavatko pakkauksenne muovipakkausten
keräykseen?
- Kyllä kelpaavat. Tyhjenevään pulloon voi laittaa tilkan
vettä, jolla aineen saa käytettyä loppuun. Täyttöpussin voi
vaikka leikata auki ja pyyhkiä puhtaaksi. Tyhjät ja puhtaat
pakkaukset voi viedä ekopisteen muovinkeräysastiaan.

Mitä ajattelette kertakäyttökulttuurista?
- Uusiutumattomiin luonnonvaroihin pitäisi suhtautua
kunnioittavammin. Esimerkiksi meidän shampoopullo on
kestävää muovia, ja se kestää käytössä vaikka kuinka pitkään. Sen käyttöikää voisi pidentää, irtomyynti on hyvä
keino siihen.
- Meillä oli kampanja facebookissa, jossa pyysimme asiakkaita lähettämään kuvan käyttämästään pullosta. Joku oli
koko ajan täyttänyt uudelleen sitä ensimmäistä pulloaan,
ainakin 10 vuotta!
Vierailun jälkeen jäin miettimään, mitä muoviongelmalle voisi tehdä. Voisiko muovien käyttöä vähentää sekä yritysten että kuluttajien valinnoilla? Myös viranomaisilla on
tärkeä rooli olla mahdollistamassa luonnonvaroja säästävää toimintaa. 

Olehyvä Luonnontuote Oy - Hamina
• perustettu vuonna 2005
• neljä työntekijää
Täyttöpussi kuluttaa 80% vähemmän
muovia kuin muovipullo.
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• valmistaa ympäristöystävällisiä pesuaineita
hygieniaan ja kotiin

KOLUMNI

Keittiössäni
ei syynätä
muovimerkintöjä

R

uokakaapeillani säännöllisesti käyvä mies pyöritteli käsissään tyhjää leipäpussia. Hän oli jo kysymässä, mihin roskikseen pussi kuuluu, kunnes ilmeisesti muisti, että saisi minulta taas saman vanhan
vastauksen. Niinpä hän totesi itsekseen: ”Ai niin, jos
se on muovia ja jos se on pakkaus, niin se on muovipakkaus”. Niinpä. Näin yksinkertaistahan se.
Minun kodissani muovipurkkeja ei syynätä suurennuslasilla materiaalimerkintöjä etsien. Sillä ei oikeastaan ole mitään väliä, onko kolmion sisälle kirjoitettu
numero 1,2 vai 6. Kaikki ne kelpaavat.
Se ainoa joukkoon kuulumaton muovi on numero 3,
PVC. Mutta PVC-pakkaukseen törmääminen on yhtä
harvinaista kuin päävoittoarvan ostaminen lähikioskilta. Ei ole osunut ainakaan minun kohdalleni.
PVC:tä ei käytetä ruokapaketeissa eikä pesuaineissa, ja juuri näitähän kotona pääasiassa kertyy. Työkalupakkauksissa tai lelupaketeissa PVC:tä ehkä voisi
olla, mutta todella harvinaista se tuntuu olevan niissäkin. Yhtäkään en ole vielä löytänyt.
Ohjeissa sanotaan myös, että muovien pitäisi olla
puhtaita. Moni onkin tuskastellen kysynyt, pitäisikö
nyt alkaa jo pestä roskia – sehän on älytöntä! No niin
onkin, ja siksi sellaisen voi huoletta unohtaa. Muoviroskat huuhtaistaan viileällä vedellä ihan samalla
tavalla kuin maitopurkit ja säilyketölkitkin. Emmehän
me niidenkään tuoksuja halua kotonamme haistella.
Jos huuhtaisu ei riitä, laitan roskan loppujätteeseen. Hyötyvoimala kyllä polttaa ne jogurttitölkit ja
voirasiat, jotka eivät huuhtaisemalla puhdistuneet.
Muovipakkausten keräys on ihan turhaan hankalan
tai monimutkaisen maineessa. Ei se sen kummempaa
ole kuin muidenkaan jätteiden lajittelu. Ja senhän me
jo hienosti osaammekin.
Hankalinta taitaa lopulta olla se, että muistaisi viedä ne auton takapenkillä pyörivät muovipakkaukset
ekopisteelle asti. No, ehkä se onnistuu jo seuraavalla
kauppareissulla.
Heidi Nevalainen
tiedottaja, Kymenlaakson Jäte Oy
heidi.nevalainen@kymenlaaksonjate.fi

CosmEthics sovelluksella
tietoa kosmetiikan
ympäristövaikutuksista
KOSMETIIKAN sisältämistä aineista voi olla hankala
saada selvää. Samoista aineista käytetään monia eri nimikkeitä ja tuoteselosteet ovat vaikeaselkoisia. Apua voi
saada Suomessa kehitetystä CosmEthics –sovelluksesta, joka hälyttää, jos tuote sisältää allergisoivia aineita ja
ympäristölle haitallisia aineita kuten mikromuovia. Älypuhelimeen ladattava sovellus on helppo käyttää: kameralle näytetään tuotteen viivakoodi jolloin näytölle tulee
tiedot tuotteen sisältämistä aineista.
Lisätietoa: www.cosmethics.com. 

Useless –sovellus vähentää
kulutusta ja sijoittaa
ympäristöön
SUOMALAINEN startup -firma Useless Oy on lanseeraamassa syksyllä sovelluksen, jonka avulla jokainen
voi vähentää turhaa kulutusta ja sijoittaa säätyvät rahat
niin, että ne tuottavat ympäristölle hyötyä ja sijoittajalle
tuottoa. Perustajat ovat arvioineet, että noin 10 % kotitalouksien keskimääräisestä kulutuksesta olisi helposti
säästettävissä. Se olisi merkittävä summa jolla voitaisiin
rahoittaa ympäristöongelmien ratkaisuun tarvittavia investointeja. Lisää tietoa useless.fi. 

Lähtisitkö naapurin
kanssa biokimppaan?
ANNE SIRONEN

H

aluaisitko lajitella biojätteen, mutta kompostointi ei houkuttele? Tiesitkö, että Iitin, Kotkan, Kouvolan ja Mäntyharjun taajamissa
omakotitalossa asuvakin voi ottaa käyttöön
biojäteastian ja tilata sille tyhjennykset? Näillä alueilla bioauto kiertää keräämässä taloyhtiöiden biojätettä, joten samoille reiteille voidaan ottaa mukaan myös omakotitaloja.

Biojätekeräyksen hinnat

Yhdelle taloudelle biojätekeräys saattaa tuntua
tyyriiltä, mutta kun kustannukset jakaa naapurien
kanssa, tulee keräys halvemmaksi. Yhteen bioastiaan mahtuu
helposti useammankin kotitalouden ruokajätteet. 

KIERRÄTYS JA LAJITTELU

Biokaasuautoja
Kouvolaan toukokuussa
KYMENLAAKSON JÄTE kilpailutti Kouvolan ja Iitin
biojätteenkuljetukset ja edellytti käytettäväksi biokaasulla kulkevaa autoa. Autoja tulee käyttöön kaksi, urakoitsijana toimii Remeo Oy. Kouvolassa tankkauspisteitä on
hyvin tarjolla. Biokaasulla kulkevan auton voit bongata
liikenteestä toukokuusta alkaen. 

(Huom! hinnat ovat kuljetusaluekohtaisia ja
perustuvat kilpailutukseen ja taksaan)

Biojäteastia (140 l)

• 24,80 €/kpl
Astian voi noutaa Ahlmanintien, Heinsuon, Keltakankaan
tai Mäntyharjun jäteasemalta tilausvahvistuksen jälkeen.

Biojäteastian (140 l) tyhjennys, €/kerta
• Kotka: 6,60 €
• Kouvola ja Iitti: 6,63 €
• Mäntyharju: 7,37 €

Suojäsäkki jäteastiaan, €/kerta
• Kotka: 1,88 €
• Kouvola ja Iitti: 1,19 €
• Mäntyharju: 1,24 €

Miten pakkaan
biojätteen?
Aika ajoin neuvontaa tulee kysymyksiä biojätteen pakkaamisesta. Vaikka biokaasulaitokset pystyvätkin aika hyvin käsittelemään
erilaisia pakkauksia, ovat muutamat pakkausmateriaalit ylitse muiden. Parhaita ovat
sanomalehti, ja 100%:sti biohajoavat pussit.
Muovit, biomuovit ja monet uudet materiaalit joita kaupoista löytyy, voivat aiheuttaa pientä epävarmuutta biojätteen lajittelijalle. Mitkä niistä kelpaavat biojätteeseen? Ja
mitkä eivät kelpaa? Kaupassa kannattaa olla tarkkana pussien kanssa ja kysyä tarvittaessa lisää myyjältä.

HUOMAA, että puutarhajätettä (haravointijätettä, lehtiä ja risuja) ei bioastiaan saa
laittaa, koska biokaasulaitos ei niitä niele.
Oikeuttaa pidentämään jäteastian tyhjennysväliä, tietysti edellyttäen että jätteet
aina mahtuvat jäteastiaan. Tyhjennysväli
voi olla 4, 8 tai jopa 12 viikkoa. Loppujäteastian tyhjennysten harventaminen maksaa ainakin osan biokeräyksen kustannuksista.
Jos kompostoit tai keräät biojätteen erikseen ja haluat pidennystä tyhjennysväliin,
ota yhteyttä asiakaspalveluumme.

Näin pakkaat biojätteen
Biojäte tulee pakata maatuvaan pakkaukseen ennen sen viemistä biojätteen keräysastiaan. Jos biojäteastiassa on biosäkki, voi biojätteen kaataa sinne myös pakkaamatta.

Puutarhajätteetkin nyt
energiaksi
JÄTEASEMILLE tuodut puutarhajätteet ja muut käsittelyyn kelpaavat biomassat mädätetään nyt Keltakankaan
jätekeskukseen rakennetussa kuivamädättämössä, jossa
niistä tuotetaan energiaa ja multatuotetta. Kymenlaakson
Jäte rakennutti kuivamädättämön viime vuonna Keltakankaalle. Käsittelylaitos tuli välttämättömäksi, kun jätelaki
kielsi orgaanisen jätteen kaatopaikkakäsittelyn.
Mädätyksestä syntyvä biokaasu otetaan talteen ja hyödynnetään jätekeskuksessa sähkönä ja kaukolämpönä.
Vuodessa laitos tuottaa energiaa noin tuhannen omakotitalon vuotuisen kulutuksen verran. Mädätyskäsittely aiheuttaa kustannuksia, minkä vuoksi puutarhajätteet ovat
nyt maksullisia kaikilla jäteasemilla. 

Parhaiten pakkaamiseen sopivat:
• sanomalehtipaperi tai siitä taiteltu pussi
• erilaiset paperipussit kuten jauho- tai
sokeripussit
• kaupoissa myytävät paperista tai maissitärkkelyksestä valmistetut 100%:sti biohajoavat
biojätepussit

Tyhjennettävän biojäteastian vaihtoehtona on kompostointi omassa kompostorissa. Omassa kompostorissa parhaiten
toimii parhaiten pakkaamattomuus tai sanomalehti, joka
maatuu melko nopeasti. 

BIOJÄTEPUSSIN TAITTELUOHJE | KYMENLAAKSON JÄTE OY
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Biojätepussin taitteluohje

Mädätyslaitoksen ensimmäistä puutarhajätteiden käsittelyerää puretaan
kuormaajalla.

Huolehdithan omalta osaltasi
loppujätteen laadusta

Hyötyvoimala
muistuttaa

KYMENLAAKSON JÄTE ja muut Kaakkois-Suomen hankintarenkaaseen kuuluvat jäteyhtiöt toimittavat kotitalouksien loppujätettä
(sekajätettä) tasaisena virtana Kotkaan Hyötyvoimalaitokselle energiantuotantoon. Jätteen laatua tarkkaillaan
voimalaitoksella pistokokein. Laitokselle toimitettu jäte
on pääosin ollut oikeanlaista ja se on soveltunut sähkönja lämmöntuotantoon.
- Ei isoja kappaleita (yli 60cm x 80cm)
Ajoittain jätteen joukossa on kuitenkin ollut myös voimalaitokselle sopimattomia, liian isoja jätekappaleita, kuten
paperirullia, isoja pressuja, pitkiä köysiä sekä kalaverkkoja. Nämä joudutaan poistamaan prosessista. Lääkehappipullot, joita myös kotisairaanhoito käyttää, voivat räjähtää
päätyessään jätteenpolttolaitoksen kattilaan. Muutama
vuosi sitten laitoksella tapahtui tällainen merkittäviä vaurioita aiheuttanut räjähdys.
- Ei metallia
Myös kierrätettävää metallia päätyy jätteen mukana voimalaan. Laitoksessa syntyvä kuona sisältää noin p-10 %
metalleja, mikä tarkoittaa painoperusteisesti noin 46 rekkakuormallista metallia vuodessa? Metalli onkin hyvä lajitella suoraan metallinkeräykseen eikä jättää voimalaan
menevän jätteen joukkoon. 
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KULJETUSPALVELUT

Jätteenkuljetusten
asiakaspalvelu
Jätteenkuljetusten asiakaspalvelu palvelee jäteastian tyhjennyksiin liittyvissä asioissa Iitin,
Kotkan, Kouvolan ja Mäntyharjun asukkaita.

Näin käytät jätteenkuljetuspalvelua
Iitissä, Kouvolassa, Kotkassa ja Mäntyharjulla

Avoinna ma–pe klo 8–16
Asioi verkossa: www.kymenlaaksonjate.fi

asiakaspalvelu@kymenlaaksonjate.fi
puhelin 05 744 3474

ASIAKASPALVELU
Asiointia nopeuttaa, kun ilmoitat osoitteen, jossa jäteastia
sijaitsee tai asiakasnumeron tai laskun numeron.

Sähköinen asiointi

JÄTEASTIAN TYHJENNYKSET

JÄTEASTIA – OMA TAI YHTEINEN

Tyhjennyspäivä +/- 1 päivä

Jäteastia

Tyhjennyspäivä voi muuttua päivää aikaisemmaksi tai
myöhemmäksi. Arkipyhäviikkoina tyhjennyspäivä voi siirtyä useampiakin päiviä aikaisemmaksi tai myöhemmäksi.
Jäteastia on hyvä pitää aina näkyvillä. Tyhjennyksiä tehdään arkisin kello 6-22 (pyhinä kello 10-18).

Jäteauto tyhjentää astian koneellisesti. Kannellisessa astiassa tulee olla kaulus, tartuntakahvat ja pyörät, ja sen tulee
olla käsin siirrettävissä. Jätesäkkitelineitä ei saa käyttää.
Astian tunnistamiseksi ja kuskin työn helpottamiseksi
jäteastian kylkeen on hyvä merkitä tien nimi ja kiinteistön
numero.
Astian 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 säästä
riippumatta.

Tauko tyhjennyksiin

Monet jätehuoltoon liittyvät asiat voi hoitaa helposti verkossa. Kymenlaakson Jätteen internetsivuilla voi muun
muassa tilata jäteastiatyhjennykset tai ilmoittaa tyhjennysten päättymisestä, jos kiinteistö on myyty. Sivuilla onnistuu myös osoitteenmuutos, ylimääräisen tyhjennyksen
tilaaminen tai jätehuollon lomakkeiden tulostaminen.

Kodin jäteastian tyhjennykset voi keskeyttää esimerkiksi
loman tai mökillä olon ajaksi, jos jäteastia ei silloin täyty.
Näin vältytään siltä, ettei tyhjästä astiasta veloiteta hukkanoutomaksua. Ilmoitus on tehtävä asiakaspalveluun
vähintään viikkoa ennen keskeytyksen alkamista. Yli 6
kuukautta jatkuvat keskeytykset anotaan Kymen jätelautakunnalta.

Tee muuttoilmoitus

Tyhjennysväli

Kymenlaakson Jäte Oy ei saa automaattisesti tietoja osoitteenmuutoksista. Asiakkaiden on siis huolehdittava muuttoilmoituksen tekemisestä itse. Ilmoituksen voi tehdä internetissä tai ottamalla yhteyttä asiakaspalveluun.

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

Laskutus
Pientalojen jäteastioiden tyhjennyksestä laskutetaan pääsääntöisesti kolmen kuukauden välein. Laskutusväli voi
olla pidempikin, sillä pienin laskutettava summa kotitalouksilta on 12,40 €. 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 tarvittava tunnistetieto on oman laskun
viitenumero. E-laskuihin liittyvät muutokset tulee tehdä
omassa verkkopankissa. Kymenlaakson Jäte Oy saa vain
tiedon siitä, että e-lasku on tilattu. Myös suoramaksuista
on sovittava omassa pankissa.
Laskua maksaessa on aina käytettävä kyseisessä laskussa
olevaa viitenumeroa ja tilinumeroa.
Eräpäivän siirrosta voidaan veloittaa taksan mukainen
laskutuslisä, 6,20 € (sis. alv 24 %). Maksumuistutukset lähettää Lindorff Oy. Muistutusten tekeminen vaatii ylimääräistä työtä, minkä vuoksi laskuun lisätään muistutusmaksu. Muistutusmaksu on maksettava, jos asiakas on saanut
maksumuistutuksen.
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Kompostointi
Biojätteiden kompostointi mahdollistaa tyhjennysvälin
pidentämisen, koska silloin jäteastiaan ei tule pilaantuvaa
jätettä. Kompostoinnista ilmoitetaan kirjallisesti. Kompostorin on oltava 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.

Yhteinen loppujäteastia
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 kompostointi-ilmoitus, joka jätetään kirjallisena
Kymenlaakson Jäte Oy:lle.

Yhteinen biojäteastia
Myös biojätteen keräyksen voi järjestää yhdessä naapureiden kanssa. Kaikki yhteistä biojäteastiaa käyttävät taloudet
voivat pidentää loppujäteastiansa tyhjennysväliä.

TÄYTTYIKÖ JÄTEASTIA LIIKAA?
Jos jäteastia alkaa olla liian täysi jo reilusti
ennen seuraavaa tyhjennyskertaa, kannattaa
kysyä ylimääräistä tyhjennyskertaa. Ylimääräiset
tyhjennykset tilataan asiakaspalvelusta.
Tilaus on tehtävä hyvissä ajoin.
Jos kaikki jäte ei mahdu jäteastiaan, voi astian
vierelle myös jättää lisäsäkin. Lisäsäkistä on
ilmoitettava etukäteen asiakaspalveluun.
Lisäsäkistä veloitetaan taksan mukainen maksu.

TÄYDENTÄVÄT PALVELUT

Toimivassa jätekatoksessa on riittävästi tilaa ja helppokulkuinen oviaukko. Kenttäpäällikkö Janne Karhu
varmistaa, että astiatkin ovat hyvässä kunnossa.

Maatilamuovien
noutopalvelu laajenee
TILATTAVISSA IITTIIN, KOTKAAN,
KOUVOLAAN, LAPINJÄRVELLE,
MÄNTYHARJULLE JA PYHTÄÄLLE

Toimiva jätetila
tehdään yhdessä

Toimiva jätetila helpottaa lajittelua sekä jäteauton kuljettajan työtä.
Jätekatoksen siistinä pysymiseen vaikuttavat paljon asukkaat itse.
HEIDI NEVALAINEN

Mitä taloyhtiö voi tehdä?

Mitä asukkaat voivat tehdä?

1.

1.

2.
3.
4.
5.

Varataan riittävästi tilaa jäteastioille. Astia pitäisi pystyä
tyhjentämään niin, ettei muita astioita tarvitse siirtää.
Tehdään jätetilasta kynnyksetön ja portaaton.
Huolehditaan riittävästä valaistuksesta. Liiketunnistimella toimivat valot voivat säästää energiaa.
Jätetään oviaukko leveäksi. Ovet ja lukot hidastavat
tyhjentämistä, joten harkitaan niiden tarpeellisuutta.
Opastetaan asukkaita lajitteluun kylteillä ja ajantasaisilla astiatarroilla.

2.

Laitetaan jätteet jäteastioihin, ei ulkopuolelle. Astian
vieressä olevat jätteet siivoaa taloyhtiö, ei jäteauton
kuljettaja.

3. Litistetään pahvilaatikot ja kaikki kartonkipakkaukset.
4. Lajitellaan jätteet oikein. Jäteastia voi jäädä tyhjentämättä, jos astiassa on väärin lajiteltua jätettä.

5. Viedään isot jätteet jäteasemalle. Jäteastiaan kuuluvat

Oliko jäteasemalla ruuhkaa?
Jäteasemilla on tiettyinä viikonpäivinä ja kellonaikoina eniten ruuhkaa.
Kun tietää ruuhkahuiput, voi tilanteen salliessa valita käynnin
ajankohdaksi jonkin rauhallisemman hetken.

V

Kenttätyönjohtaja Joni Korhonen, milloin ja millä jäteasemilla on eniten ruuhkaa?
- Ne ruuhkaisimmat hetket ovat viikon alussa ja lopussa.
Hiljaisinta on keskellä viikkoa.
- Maanantaina on kävijämäärien huippukohta. Siitä kävijämäärät vähenevät torstaihin saakka, joka saattaa olla
viikon rauhallisin päivä. Lauantaihin osuu viikon toinen
huippupäivä niillä asemilla, jotka ovat lauantaisin avoinna.

Palvelu on tilattavissa 25.6.-27.7
• Keräysauto noutaa muovit suoraan maatiloilta.
Noutopalvelu tilataan Kymen KTK:lta,
p. 05 230 7300 (ma-pe klo 7-16).
• Muovien noudon hinta on 10 €/irto-m3. Käteismaksu kuittia vastaan. Laskutettaessa laskutuslisä 5 €. Hinnat sis. alv 24 %.
• Noudot aloitetaan viikolla 31 Kotkassa ja Pyhtäällä. Viikoilla 32-33 noudetaan muoveja Lapinjärven, Iitin ja Kouvolan maatiloilta. Mäntyharjulla ajetaan viikolla 34. 

Huolehditaan, että astian kansi menee kiinni. Jos ei
mahdu, vie jätteet vasta myöhemmin.

vain jätteet, jotka mahtuvat kaupan muovikassiin. 

ilkkaimpia asemia ovat Ahlmanintien jäteasema Kouvolassa ja Heinsuon jäteasema Kotkassa, joissa voi olla enimmillään 500 käyntiä päivässä.

Maatilojen energiajätteeksi kelpaavia muoveja noudetaan heinä- ja elokuussa. Keräysalue laajenee ja nyt palvelu on tilattavissa Kouvolan ja Iitin lisäksi Kotkaan ja
Pyhtäälle sekä Lapinjärvelle ja Mäntyharjulle.
Keräykseen kelpaavat auma-, kate- ja paalimuovit,
apulantasäkit, lavahuput, tyhjät muovikanisterit sekä
paaliverkot ja -narut. Suursäkit eivät kelpaa tähän keräykseen, koska niitä on vaikea murskata. PVC-muovit, kuten pressut, muoviletkut ja -putket eivät myöskään kelpaa keräykseen.

Kesäperjantait ovat vilkkaita päiviä mökkipaikkakunnilla
kuten Mäntyharjulla ja Jaalassa.

Milloin jäteasemilla on sitten hiljaisempaa?
- Jos jäteasema aukeaa esimerkiksi klo 8, on silloin heti
aamulla hiljaisempaa. Kello 10-12 välillä vilkastuu. Iltapäivällä voi olla hetken vähän hiljaisempaa ennen kuin ihmiset
pääsevät töistä. Illasta kävijämäärä taas kasvaa. Ja kuten
sanottua, jos voi tulla asioimaan keskellä viikkoa, niin silloin voi olla rauhallisempaa.
- Paljonhan niitä kävijöitä on kaiken kaikkiaan. Viime
vuonna meidän kaikilla jäteasemilla tehtiin yhteensä 166
000 asiointikäyntiä. 

Puutarhajätteitä
noudetaan kotipihoilta
PYHTÄÄLLÄ, KOTKASSA, KOUVOLASSA JA IITISSÄ voi tilata noudon puutarhajätteille suoraan kotipihasta. Palvelun järjestää Kymenlaakson Jäte Oy.
Noutopalvelun voi tilata 25.5. saakka suoraan kuljetusyrittäjältä, Kymen KTK:lta.
Palveluun otetaan haravointijätettä sekä oksia ja risuja, jotka ovat korkeintaan puolentoista metrin mittaisia.
Puutarhajätteet kaadetaan pakkaavan jäteauton kyytiin
käsin, joten jätteet on hyvä kerätä isoihin astioihin tai
säkkeihin kuormauksen helpottamiseksi.
Kouvolassa ja Iitissä noutopäivät ovat keskiviikkoisin,
Kotkassa ja Pyhtäällä torstaisin. Kymen KTK ilmoittaa tilaajille noutopäivän, kun tilauksia on kertynyt riittävästi.
Puutarhajätettä voi toimittaa myös jäteasemille ympäri
vuoden.

Keräys Kouvolassa, Iitissä,
Kotkassa ja Pyhtäällä
hinta:...................10 €/ irto-m³,
maksu käteisellä paikan päällä
tilaukset:............Kymen KTK, p. 05 230 7300,
ma-pe klo 7-16
tilattavissa:.......25.5. saakka. 

Hyötyjätteiden tyhjennyshinnat alenivat Kotkassa
UUDEN kilpailutuksen myötä kartongin, metallin ja lasin
tyhjennyshinnat Kotkassa alenivat. Uudet edullisemmat
hinnat tulivat voimaan 1.4.2018.
Kartonki, metalli ja lasipakkaukset
• 240-litrainen astia: 3,45 €
• 300-660-litrainen astia: 5,58 €
Muovipakkaukset (hinnat voim. 1.7.2018 alkaen)
• 240-litrainen astia: 3,29 €
• 660-litrainen astia: 5,09 €

Ahlmannintien jäteasemalla riittää kävijöitä jonoksi asti lauantaisin.

Lisää tietoa:
asiakaspalvelu@kymenlaaksonjate.fi
tai p. 05 7443474 (ma-pe 8-16). 
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KERÄYSKIERROKSET

Ohjeita vaarallisen jätteen
keräykseen tulevalle
Vaarallisten jätteiden
keräysautoon voit tuoda
• jäteöljyt, öljynsuodattimet ja muut
kiinteät öljyiset jätteet
• akut ja akkunesteet, paristot

Vaarallisia jätteitä, sähkölaitteita ja
metalliromua kerätään touko- ja kesäkuussa
Kymenlaakson Jäte Oy järjestää touko- ja kesäkuussa vaarallisten jätteiden, sähkölaitteiden ja metalliromun keräyksiä Pyhtäällä, Lapinjärvellä, Mäntyharjulla, Kouvolassa
ja Iitissä. Keräykseen voi tuoda jätteitä maksutta. Jätteitä saa tuoda keräykseen vain
silloin, kun keräysautot ovat paikalla.

PYHTÄÄLLÄ lauantai 12.5.2018
10.45–11.45 Lökören venesatama, Lökörentie
12.00–13.00 Pyhtään ent. motelli, huoltamon piha,
Motellikuja 1
13.30–14.00 Keihässalmen kalasatama,
Keihässalmentie 60
14.30–15.30 Kirkonkylän ABC, Pyhtääntie 38-40
16.00–17.00 Hirvikosken koulu, Harjuntie 1631A

LAPINJÄRVELLÄ lauantai 9.6.2018

JAALA, torstai 7.6.2018
14.00–14.30 Verla, Tehdasmuseon P-alue, Verlantie 288
15.00–15.30 Hartola, PVY:n talon kenttä,
Ansalahdentie 8
16.00–16.30 Siikava ekopiste,
Aurantolantie/Mäntyharjuntie risteys
17.00–17.30 Uimila Seurantalo, Uimilantie 615,
18.00–18.30 Kimolan seurapirtti, Iitinkirkontie 180

VALKEALA, maanantai 11.6.2018

14.00–14.30 Valkeala ABC, Kalevantie 1
14.45–15.15 Anttila ekopiste, Anttilantie 488
12.00–13.00 Porlammin koulu P-alue, Koulupolku
15.30–16.00 Vuohijärvi ekopiste, Hiekkakuja 1
13.45–14.45 Kirkonkylä ent. linja-autoasema,		 16.15-16.45 Hillosensalmi ekopiste,
Lapinjärventie 1
Hillosensalmentie 1266
15.30–16.30 Heikinkylä Seurojen talo,
17.00-17.30 Voikoski ekopiste (asema), Kuismantie 35
Hopeabackantie 10
17.15–18.15 Pukaro, koulun piha, Vanhatie 67
VALKEALA, tiistai 12.6.2018

MÄNTYHARJULLA lauantai 16.6.2018
12.30–13.15 Partsimaan VPK:n talo, Valtolantie 2571
13.45–14.30 Seurantalo Halmela,
Halmeniementie 264
16.00–16.30 Toivolan Maamiesseurantalo,
Pertunmaantie 1390
17.00–17.30 Neste Vihantasalmi, Vihannanranta 1
18.00–18.30 Kirkonkylä, Neste Oil Express
Reissutie 2
19.00–19.30 Nurmaa ekopiste, Jaalantie 570
			

KOUVOLASSA JA IITISSÄ 4.-13.6.2018
ANJALANKOSKI, maanantai 4.6.2018
14.00–14.30 Sale Kaipiainen, Kaipiaistentie 14
15.00–15.30 Saaramaan VPK-talo, Kelkantie 5
16.00–16.30 Enäjärvi, kylätalo (ent. koulu),
Sorsankuja 3
17.00–17.30 Sippolan yläkoulu, Sippolantie 15

ANJALANKOSKI, tiistai 5.6.2018
13.00–13.30
14.00–14.30
14.45–15.15
15.30–16.00

Myllykoski Neste, Karttenniementie 240
Inkeroinen Teboil, Laaksotie 2
Anjala, VPK, Urheilijantie 4
Huruksela, Seuratalo Soihtula,
Hurukselantie 1953
16.30–17.00 Muhniemi Kuivuri, Muhniementie
17.30–18.00 Takamaa kuivuri, Vallinmäentie 30

ELIMÄKI, keskiviikko 6.6.2018
14.00–14.30 Teuroinen, ekopiste (ent. koulu)			
Teuroistentie 251
14.45–15.15 Elimäki kk, Taksvärkin piha, Loviisantie 2
15.45–16.15 Soiniitty Maamiesseuran kuivuri		
Soiniityntie 754
16.45–17.15 Rautalan Seuratalo, Ratulantie 624
17.30–18.00 Raussila, mylly, Raussilantie 413
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14.00–14.30 Utti ABC, Hyötis, Lentoportintie
15.00–15.30 Tirva Seurala, Seurantalontie 6
16.15–16.45 Toikkala, Maamiesseuran kuivuri,		
Hyyryntie 45
17.15–17.45 Tuohikotti, VPK:n talo, Seuratie 8

IITTI, keskiviikko 13.6.2018
10.00–10.30 Maakansan Kylätalo, Kimonkyläntie 134, 		
Haapa-Kimola
10.45–11.15 Perheniemi, koulubussin kääntöpaikka, 		
Rantatie 1,
11.45–12.15 Mankalan ekopiste, Ratatie 150
13.00-13.30 Perämankala ekopiste, Mankalantie 590
14.00-14.30 Iitin kirkonkylä, vanha hautausmaa p-alue,
Iitintie 846
15.45-16.15 Lyöttilän Maamies seurantalo,
Lyöttiläntie 355

KOTKAN JA PYHTÄÄN SAARISTOSSA
KAUNISSAARI, tiistai 10.7.2018

• jäähdytin-, jarru- ja kytkinnesteet
• kasvinsuojelu- ja torjunta-aineet
• emäkset, hapot
• maalit, lakat, liimat, hartsit, liuottimet
• loisteputket, energiansäästölamput
• lääkkeet ja elohopealämpömittarit
VAARALLISIA JÄTTEITÄ ei saa sekoittaa keskenään, ja ne on hyvä toimittaa keräykseen alkuperäisessä pakkauksessaan. Nestemäiset vaaralliset jätteet
tulee olla suljettavassa ja tiiviissä pakkauksessa. Tyhjennetyt tynnyrit jäävät tuojalle.
Metalliromun keräysautoon voit tuoda
• liedet, pesukoneet, kiukaat ilman kiviä
• polkupyörät, kottikärryt, maatilan työkoneet
• pellit, räystäskourut
• metalliverkot, -putket ja -astiat
Sähkölaitteiden keräysautoon voit tuoda
• kaikki kodin sähköllä toimivat laitteet
• kodinkoneet
• sähkö- ja elektroniikkalaitteet
Autoihin ei oteta kyllästettyä puuta, ajoneuvojen kumirenkaita eikä asbestia. Kyllästettyä puuta voi toimittaa
puutavaraliikkeiden kestopuulavoille, lisätietoa www.
kestopuu.fi.
Asukkaat voivat toimittaa sähkölaitteita, metalliromua
ja vaarallisia jätteitä maksutta myös Kymenlaakson Jätteen jäteasemille aina asemien aukioloaikoina. 

Keräyskierrokset jatkuvat
syksyllä Kotkassa, Pyhtäällä
ja Kouvolassa
KYMENLAAKSON JÄTE OY järjestää kiertäviä keräyksiä myös syksyllä 2018.
Vaarallisia jätteitä, metalliromua ja sähkölaitteita kerätään Kotkassa lauantaina 22. syyskuuta ja Pyhtäällä lauantaina 29. syyskuuta.
Korialla, Kuusankoskella ja vanhassa Kouvolassa kerätään vaarallisia jätteitä lokakuussa. Keräyskierrokset
tehdään lauantaina 6. ja 13.10.
Kaikkien keräyksien aikataulut ja pysähdyspaikat on
luettavissa osoitteessa www.kymenlaaksonjate.fi. Keräyksistä ilmoitetaan myös alueella ilmestyvissä lehdissä lähempänä keräysajankohtaa. 

10.00–13.00 Yhteysaluksen laituri

KUUTSALO, tiistai 17.7.2018
10.00–13.00 Yhteysaluksen laituri

HAAPASAARI, tiistai 24.7.2018
10.00–13.00 Yhteysaluksen laituri

Isoille jätteille nouto Kotkassa,
Pyhtäällä ja Haminassa
ISOILLE JÄTTEILLE voi tilata maksullisen noudon
Haminan, Kotkan ja Pyhtään taajama-alueilla. Palvelun
hinta on 38 €/m³. Maksaa voi kortilla tai käteisellä. Hinnat sisältävät alv:n 24 %.
Noudon voi tilata vain jätteille, jotka saa kannettua
miesvoimin. Näitä ovat esim. kodinkoneet ja huonekalut.
Palveluun ei oteta vaarallisia jätteitä, puutarhajätteitä tai
pakkaamatonta remonttijätettä. 

Tilaukset
jatenouto@sotek.fi, p. 044 777 0418 (ma-pe 10-17)

Kotkaan uusi,
nykyaikainen jäteasema

Kymenlaakson Jätteen
jäteasemien aukioloajat

Jumalniemen jäteasemalla on laajat aukioloajat ja helposti saavutettava sijainti.

Kotkassa, Kouvolassa, Iitissä,
Mäntyharjulla ja Lapinjärvellä

K

HEIDI NEVALAINEN

otkan Jumalniemeen rakennetaan uutta jäteasemaa. Valmistuessaan jäteasema tulee
palvelemaan Kotkan ja Pyhtään asukkaita.
Jäteasemalle voi tuoda samoja jätteitä kuin
Heinsuon jäteasemallekin: sähkölaitteita, vaarallisia jätteitä, metalliromua ja kaikkea sellaista, joka ei kokonsa tai
materiaalinsa puolesta kuulu kodin jäteastiaan.
Muilta osin jäteasemasta on tarkoitus tehdä täysin uudenlainen.
- Jäteasemasta tehdään nykyaikainen ja siellä tullaan esimerkiksi hyödyntämään digitaalisuutta, kertoo kenttäpäällikkö Janne Karhu Kymenlaakson Jäte Oy:stä.
Digitaalisuus voi mahdollistaa vaikkapa sen, että jäteaseman palvelut olisivat käytettävissä myös aukioloaikojen ulkopuolella.
- Sitä mietitään parhaillaan. Joka tapauksessa aukioloaikoja laajennetaan nykyisistä Heinsuon jäteaseman aukioloista, lupaa Karhu.

Jumalniemi on keskeinen paikka
Jumalniemi valikoitui uuden jäteaseman paikaksi, koska alue on keskeinen. Se on hyvin saavutettavissa kaikille
kotkalaisille.
- Jumalniemessä on palvelut lähellä ja haluamme olla
siellä, missä ihmiset liikkuvat. Kun käydään ostoksilla, voidaan samalla reissulla tulla myös jäteasemalle, Janne Karhu toteaa.
Tulevaisuudessa ostoksia saatetaan tehdä myös jäteasemalla. Sen rakennusten yhteyteen nimittäin suunnitellaan
tilaa kierrätysmyymälälle.

Avajaiset ensi talvena
Jumalniemen jäteasema sijoittuu Ahlstromin naapuriin.
Kulku jäteasemalle tapahtuu Jumalniemen itäisestä liikenneympyrästä. Tontilla tehdään jo louhintatöitä ja jäteaseman rakennuksia suunnitellaan.
- Jos asiat menevät suunnitelmien mukaan, vietämme
jäteaseman avajaisia ensi talven aikana. 

Jumalniemessä tehdään parhaillaan louhintatöitä.
Kulku uudelle jäteasemalle tapahtuu taustalla näkyvästä liikenneympyrästä.

JÄTEASEMAPALVELUT

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
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 muutamia aukioloaikapäiviä myös viikonloppuisin.

KOUVOLA
Ahlmanintien 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

Peräkärry vuokralle jäteasemalta
Kolmelta Kymenlaakson Jätteen jäteasemalta voi vuokrata peräkärryn.
Vuokrakärryjä on Kouvolan Ahlmanintien ja Keltakankaan jäteasemilla sekä
Kotkan Heinsuon jäteasemalla. Peräkärryt on tarkoitettu jätteiden kuljettamiseen.
Peräkärryn vuokrahinta on 20 €/vuorokausi.
Kysy lisää jäteasemalta!

Jäteasema kiertää Vuolenkoskella, Vuohijärvellä, Tuohikotissa ja Kaipiaisissa 16.–19.7.

K

iertävä jäteasema tulee tänäkin kesänä neljään
kylään Kouvolassa ja Iitissä. Jäteaseman palvelut tuodaan heinäkuussa päivän ajaksi Vuolenkoskelle, Vuohijärvelle, Tuohikottiin ja Kaipiaisiin. Tarkoituksena on, että jäteaseman palvelut tulevat
lähelle niitäkin asukkaita, joilla on pitkä matka muille asemille.
Kiertävällä jäteasemalla otetaan vastaan jätteitä samoin
periaattein kuin muillakin Kouvolan ja Iitin jäteasemilla.
Keräykseen voi tuoda enintään henkilöauton peräkärryyn
mahtuvan määrän lajiteltua jätettä. Maksuvälineenä käy
käteinen ja pankkikortti.
Keräykseen voi tuoda maksutta kodin vaaralliset jätteet,
metalliromut sekä kodin sähkölaitteet. Tähän keräykseen
kelpaavat poikkeuksellisesti myös autonrenkaat.
Keräykseen voi tuoda maksua vastaan muun muassa
puhdasta puuta, energiajätettä ja hyödyntämiskelvotonta
jätettä.
Keräykseen ei oteta kyllästettyä puuta, asbestia eikä pilaantuvaa talousjätettä. 

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
Jäteasemien hinnastot saa osoitteesta
www.kymenlaaksonjate.fi tai suoraan jäteasemilta.

Kortti käy maksuvälineenä
Tiesitkö, että kaikilla Kouvolan, Iitin, Mäntyharjun
ja Kotkan jäteasemilla voi maksaa maksut kortilla?
Maksuvälineinä käyvät pankki- ja luottokortit. Jäteasemien korttimaksulaitteissa on lähimaksun mahdollisuus, joten usein kassalla käynti onnistuu pienellä käden heilautuksella. Toki maksamiseen voi
edelleen käyttää myös käteistä.

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

•

Vuolenkoskella maanantaina 16.7.
Kaffinpaikka, Vuolenkoskentie 1476 klo 10–16

•

Vuohijärvellä tiistaina 17.7.
Hiekkakujan entisen ekopisteen lähellä klo 10–16

•

Tuohikotissa keskiviikkona 18.7.
VPK:n talon pihalla klo 10–16

•

Kaipiaisissa torstaina 19.7.
Sale-kaupan luona Kaipiaistentiellä klo 10–16

MIEHIKKÄLÄ JA VIROLAHTI
Miehikkälän pienjäteasema
Muurikkalantie 12, 49700 Miehikkälä,
p. 040 199 2193
pe 9–17, la 9–13, talviaikaan (1.11.–31.3.) asema
on auki vain lauantaisin klo 9–13
Haminan ja Miehikkälän pienjäteasemien ajantasaiset tiedot saa ko. kunnasta.
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UUTISIA

Usein kysyttyä

Miten toimin
asbestin kanssa?

Aki Koivula (oik.) esittelee Marko Hjeltille infrapunatekniikkaa hyödyntävää erottelijaa.

Kymenlaakson Jäte eriytti yritysten
jätteenkäsittelyn uuteen yhtiöön
− Yrityksiä palvelee nyt Ekokaari Oy
Vuoden vaihteessa Kymenlaakson Jäte Oy eriytti yrityksille tarjottavat
palvelut tytäryhtiöön. Järjestely tuli ajankohtaiseksi, kun uusi hankintalaki
ja tulossa oleva jätelain muutos olivat lähestulkoon poistamassa
mahdollisuudet tarjota jätteenkäsittelypalveluja alueen yrityksille.

K

ANNE SIRONEN

ymenlaakson Jäte pitää tärkeänä, että maakunnan pk-yritykset saavat palvelua, eikä jätteitä
tarvitse kuljettaa kauemmas. Myös isot jätealan yksityiset toimijat hyödyntävät Kymenlaakson Jäte Oy:n monipuolisia ja teknisesti edistyneitä
jätteenkäsittelypalveluja.
Yksi Kymenlaakson Jätteen pitkäaikainen asiakas ja yhteistyökumppani on L&T. Haastattelimme L&T:n Ympäristöpalveluiden Kymenlaakson myyntineuvottelija Marko Hjeltiä ja kyselimme häneltä mielipiteitä Kymenlaakson Jätteen
ja juuri aloittaneen tytäryhtiön Ekokaari Oy:n palveluista.

Miten näet yhteistyön Kymenlaakson Jätteen ja uuden
Ekokaari Oy:n kanssa?

Onko sinulla lajittelukysymys?
Lähetä se osoitteeseen
neuvonta@kymenlaaksonjate.fi,
niin me vastaamme!

Miten näet että yritysjärjestely vaikuttaa yhteistyöhön
jatkossa?

Mitä pidät tärkeänä yhteistyökumppanin valinnassa?
- On tosi tärkeää, että meillä on paikallisesti hyvä yhteistyökumppani. Ja kun palvelu on lähellä, ei jätteitä tarvitse
kuljettaa niin pitkiä matkoja. Se on hyvä asia ihan ympäristön ja taloudenkin kannalta.
- L&T on tyytyväinen hyvään vuoropuheluun jätteiden käsittelyyn liittyvissä asioissa. On myös hyvä, että olette kehittäneet laitostoimintaa ja nyt pystymme tuomaan tavaraa monipuolisemmin. 

TÄNÄÄN JÄTEHUOLLON KOKONAISUUS
RAKENNETAAN ERIKOISTUNEIDEN
YHTEISTYÖKUMPPANEIDEN VERKOSTOSSA
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Asbestia on tyypillisesti vartti- ja mineriittilevyissä,
mutta sitä voi olla myös vanhoissa putkien eristeissä.

Murskaus- ja lajittelulaitoksen uudet erottimet mm. parantavat kierrätyspolttoaineen laatua poistamalla siitä PVCmuovia ja metallia.

- Yhteistyö on sujunut hyvin. L&T:llä on sekä kunnallisia
että yksityisiä yhteistyökumppaneita, joille toimitamme jätettä. Pyrimme olemaan hyvissä väleissä kaikkien kanssa.
Hinnoittelu ei tänään voi kaupallisella eikä julkisella puolella olla kovin poikkeavaa. Kaikilla hinnat ovat aika lailla
markkinaehtoisia.

- Vuodenvaihteen muutos ei meille oikeastaan näkynyt mitenkään. Pienten yksiköiden etuja ovat tietty ketteryys ja
joustavuus, ja mehän ollaan molemmat kohtuullisen pieniä, kun puhutaan näistä Kymenlaakson toiminnoista.
Kun maakunnassa nämä jätemäärät ovat kuitenkin aika
pienet, niin on järkevää, että on työnjakoa, jossa erikoistutaan.

ASBESTIA käytettiin vuoteen 1994 saakka rakennusmateriaaleissa, kuten vartti- ja mineriittilevyissä.
Asbesti on syöpää aiheuttava materiaali, joten sen
käsittely vaatii erityistä varovaisuutta. Asbestipurku on luvanvaraista työtä ja lisätietoa siihen saa esimerkiksi osoitteesta www.tyosuojelu.fi.
Kun asbestia sisältävät materiaalit on lain vaatimusten mukaisesti purettu, tulee asbestijäte siirtää
suoraan suljettavaan lavaan. Aluehallintovirastosta ohjeistetaan peittämään lava tai peräkärry niin,
ettei asbestipölyä pääse leviämään ympäristöön.
Yksittäisen levyn voi pakata jätesäkkiin tai muovikelmuun, joka suljetaan tiiviisti. Tee kuormaan merkintä, josta selviää, että kyydissä on asbestia.
Asbestijätteet tuodaan Keltakankaan jätekeskukseen, osoitteeseen Ekokaari 50. Jätekeskus palvelee arkisin klo 7-18. Asbestia tuovien asiakkaiden
tulee pysähtyä vaakavastaanotossa ja kertoa, että
kyydissä on asbestijätettä. Kuorma punnitaan ja hinta määräytyy painon mukaan. Tuhat kiloa asbestijätettä maksaa 173,60 €. Punnitusmaksu on 14,88 €.
Hinnat sisältävät alv:n 24 %.

Lajittelulaitoksen laajennus on rakenteilla.
Laajennuksessa laitokseen lisätään tuuliseula, rumpuseula
ja ns. flip flop -seula. Laajennus kasvattaa laitoksen
käsittelykapasiteettia.

Ekokaari Oy:lle
siirtyivät 1.1.2018
seuraavat palvelut:
• sekalaisten rakennusjätteiden käsittely
• energiajätteen jalostaminen
• lajittelukenttä- ja varastointipalvelut sekä
• öljyisten maiden ja öljyvesiseosten käsittely.
Keltakankaan jätekeskuksen aukioloajat ovat
ennallaan: palvelemme arkisin klo 7-18.
Kymenlaakson Jäte Oy vastaa jatkossakin kaatopaikkatoiminnoista, nestemäisten sekä bio- ja
eloperäisten jätteiden vastaanotosta, käsittelystä
ja jatkojalostamisesta. Kymenlaakson Jäte Oy vastaa lisäksi omistajakuntien päätösten mukaisesti
kuntien lakisääteisistä jätehuoltotehtävistä, kuten
asumisessa syntyvän jätteen keräys- ja käsittelypalveluista.

Kymen jätelautakunta on
jätehuollon viranomainen
KYMEN JÄTELAUTAKUNTA hoitaa jätehuollon viranomaistehtäviä Kymenlaaksossa, Lapinjärvellä ja Mäntyharjulla. Jätelautakunnalta anotaan muun muassa 4 viikkoa pidemmät tyhjennysvälit jäteastioille. Tämä onnistuu
helposti jätelautakunnan kotisivuilla: www.kymenjatelautakunta.fi. Asiointi onnistuu ilman papereiden tulostamista ja postitusta.
Kymen jätelautakunta päättää myös jätehuoltomääräyksistä, jätetaksoista ja siitä, millainen jätehuollon palvelutaso kuntalaisille tarjotaan. 
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