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Kodinrakentajan

jäteopas
Suuri osa kodin rakentamisessa ja remontoinnissa syntyvistä jätteistä soveltuu hyötykäyttöön. Lajittelemalla
jätteet säästät sekä rahaa että ympäristöä.

Jätteiden lajittelu
Puujäte
•
•
•
•
•
•

käsittelemätön tai maalattu puu
lakattu tai valtattu puu
liimapuu, vaneri, kovalevy, halltex-levy
parketti, puiset lattialistat
huonekalu- ja kalustelevyt
kuormalavat

Ylijäämämaat
• maa-aines, jota voi
hyödyntää maanrakentamisessa
Ei suuria lohkareita, kantoja
tai puita. Otetaan vastaan ainoastaan Keltakankaan jätekeskuksessa. Myös kunnilla
on ylijäämämaiden vastaanottoa, jota voi tiedustella
suoraan kunnista.

Ei kyllästettyä puuta.
Nauloja, ruuveja tai saranoita ei tarvitse poistaa.

Metalli
•
•
•
•
•
•

metalliritilät, -putket, -säiliöt ja -verkot
kaapelit, johdot, pellit, räystäskourut
naulat, ruuvit
tyhjät maalipurkit ja spray-pullot
lämmityskattilat, kiukaat
metallikappaleet, joiden materiaalista
vähintään puolet on metallia

Kivijäte
•
•
•
•
•

betoni ja tiilet
laatat ja klinkkerit
laastit
wc-pöntöt ja lavuaarit
posliini ja keramiikka

Sähkö- ja elektroniikkalaitteet
•
•
•
•

kylmälaitteet, pesukoneet, hellat
sähkö- tai akkukäyttöiset työkalut
valaisimet
sähköpatterit

Tasolasi
•
•
•
•

ikkunalasi
karkaistu lasi
selektiivilasi
pinnoitettu lasi
Ilman puitteita.

Kipsijäte
• kipsilevyt
• kipsimuotit
• muut kipsipohjaiset
tuotteet
Ei laattoja, ei rimoja.

Kattohuopa
• bitumikattohuovat
Ei rimoja, ei asbestia.

Energiajäte

Kyllästetty puu
• painekyllästetty puu
Vastaanotto ainoastaan Ahlmanintien, Heinsuon, Jaalan, Keltakankaan, Korsmalmin ja
Mäntyharjun jäteasemilla sekä Keltakankaan
jätekeskuksessa. Jäteasemille vain alle 1 m³:n
erät.

• muovit (merkintä 01, 02, 04, 05 tai 06)
• pakkausmuovit, styrox, vaahtomuovit
• muovisaavit, -sangot, -vadit ja -kanisterit
(tyhjät)
• likaantunut pahvi ja paperi
• lattialaminaatti

Myös puutavaraliikkeillä on vastaanottolavoja,
tarkista itseäsi lähin: www.kestopuu.fi.

Ei PVC-muovia (merkintä 03), kuten viemäriputkia,
sähköjohtojen suojaputkia tai kasteluletkuja.
Ei metalliosia. Energiajäte laitetaan keräyslavalle
ilman jätesäkkejä tai muuta pakkausta.

Hyödyntämiskelvoton jäte

Lajittelematon jäte

• eristevillat
• lasikuitu
• PVC-muovit, kuten letkut, pressut, valokatteet, viemäriputket, sähköjohtojen
suojaputket ja suojakotelot sekä muoviset
tapetit ja lattianpäällysteet

• jäte, joka sisältää useita eri materiaaleja
• kuivuneet pensselit ja telat
• sekalainen remonttijäte
Jäte joudutaan lajittelemaan Keltakankaan jätekeskuksessa osittain käsin ja osittain lajittelulinjastolla. Tästä syystä hinta on lajiteltuja jätteitä
korkeampi.

Hyödyntämiskelvottomalle jätteelle ei toistaiseksi
ole löydetty hyötykäyttöä. Nämä jätteet toimitetaan
kaatopaikalle.

Asbesti
• vartti- ja mineriittilevyt
• asbestia sisältävät eristeet
• muut asbestia sisältävät materiaalit
Asbestia käytettiin rakennusmateriaaleissa
vuoteen 1994 saakka. Tältä ajalta olevat varttija mineriittilevyt otetaan vastaan asbestijätteenä, ellei tuojalla ole todistusta siitä, että
jätteessä ei ole asbestia.
Pieniä määriä pakattua asbestia voi tuoda
ainoastaan Keltakankaan ja Heinsuon jäteasemille. Suuremmat määrät Keltakankaan jätekeskukseen. Suojaa kuorma kuljetuksen ajaksi.

Vaarallinen jäte
•
•
•
•
•
•

akut ja paristot
loisteputket, energiansäästölamput
öljyt ja öljynsuodattimet
maalit, lakat, liuottimet
massat ja tasoitteet
hapot ja emäkset
Vastaanotto on tarkoitettu vain kotitalouksien
vaarallisille jätteille. Yritysten vaarallisia jätteitä
ei oteta vastaan.

Vastaanottopaikat
Kymenlaakson Jätteen jäteasemat on tarkoitettu pienille
jätekuormille, korkeintaan henkilöauton peräkärrylliselle.
Jäteasemilla hinnoittelu perustuu kuorman tilavuuteen.
Metallit, sähkölaitteet ja vaaralliset jätteet otetaan vastaan maksutta.

Pienet kuormat
jäteasemalle
KOUVOLA JA IITTI
Ahlmanintien jäteasema

Elimäen jäteasema

Jaalan jäteasema

Ahlmanintie 32
45160 Kouvola
ma-pe 8–20
la 9–15

Yritystie 1 C
47200 Elimäki
to 10–18

Mäntyharjuntie 110
47710 Jaala
pe 10–17
la 9–14 (kesä-elokuussa)

Kausalan jäteasema

Keltakankaan jäteasema

Korian jäteasema

Sahatie 17 A
47400 Kausala
ma, ke 10–18
ti 11–16
la 9–14 (toukokuussa)

Ekokaari 50
46860 Keltakangas
ma-pe 7–18

Anjalantie 2114 A
45610 Koria
ma, ke 10–18

KOTKA

LAPINJÄRVI

MÄNTYHARJU

Heinsuon jäteasema

Korsmalmin jäteasema

Mäntyharjun jäteasema

Heinsuontie 136
48400 Kotka
ma 10–19.30
ti-to 8–15.30
pe 8-17

Parantolantie 83
07800 Lapinjärvi
la 8–13

Kaatopaikantie 79
52700 Mäntyharju
ma, ti, pe 10.30–18
la 9–14 (huhti-lokakuussa)

Suuret kuormat
jätekeskukseen
Keltakankaan jätekeskus
Ekokaari 50
46860 Keltakangas
ma-pe 7-18

Siirtolavoja voi vuokrata kuljetusyrityksiltä. Lajittelua
helpottaa, jos vuokraat lokeroidun lavan, jossa eri jätelajeille on omat osastonsa. Lavakuormat tuodaan Keltakankaan jätekeskukseen Kouvolaan. Jätekeskuksessa kuormat punnitaan ja hinnoittelu perustuu kuorman
painoon. Lisäksi veloitetaan punnitusmaksu. Metallit
otetaan vastaan maksutta.

Yhteystiedot
Jäteneuvonta

Jätteenkuljetusten asiakaspalvelu

p. 05 744 3473

p. 05 744 3474

neuvonta@kymenlaaksonjate.fi

asiakaspalvelu@kymenlaaksonjate.fi

Tietoa lajittelusta ja kierrätyksestä sekä
jäteasemien ja jätekeskuksen palveluista.

Jätehuoltoon liittyminen sekä jäteastian tyhjennyksiin ja laskutukseen liittyvä asiakaspalvelu.

