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ROSKAVIESTI
JULKINEN TIEDOTE Jaetaan kaikkiin kotitalouksiin Kymenlaakson, Mäntyharjun ja Lapinjärven alueilla

M
uovipakkausten keräys alkoi Suo-

messa vuonna 2016, kun pakkaus-

jätteiden kierrätyksestä säädet-

tiin ns. pakkausjäteasetuksella. 

Suomalaisten into lajitella muo-

vipakkaukset erilleen yllätti alan 

toimijat. Keräyksen pullonkaulaksi muodostui nopeasti 

valtakunnallisen Rinki Oy:n ylläpitämien keräyspisteiden 

(ekopisteiden) määrä. Rinki Oy on valtakunnallinen pal-

veluyhtiö, joka pitää yllä RINKI-ekopisteitä tuottajayhtei-

söjen toimeksiannosta.

Muovipakkausten valtakunnallinen tuottajayhteisö Suo-

men Uusiomuovi Oy linjasi pian pakkausjäteasetuksen voi-

maantulon jälkeen, että se ei aio lähteä keräämään kulutta-

jien muovipakkauksia yksittäisiltä asuinkiinteistöiltä, vaan 

Rinki Oy:n kautta järjestetty ekopistekeräys riittää kierrä-

tystavoitteiden saavuttamiseen. Muovipakkausten keräys-

pisteitä perustettiin Suomeen asetuksen vaatima 

minimimäärä eli 500 pistettä.

Kymenlaakson Jäte alkoi kerätä  
muovipakkauksia keväällä 2017
Suomalaiset ovat halukkaita lisäämään 

jätteiden lajittelua, kunhan se on helppoa 

ja keräysastia löytyy läheltä. Kymenlaakson 

Jäte Oy ilmoitti viime vuoden alussa viran-

omaisille ja Kotkan isännöitsijöille ottavansa 

huolehtiakseen pakkausmuovijätteen kerä-

yksen kiinteistöiltä. Tuottajayhteisöjen jäl-

keen kunta tai kunnallinen jäteyhtiö on lain 

mukaan seuraava mahdollinen pakkausjät-

teen kerääjä kiinteistöillä.

Kotkassa aloitettiin muovipakkausten keräyskokeilu kesällä 2017.  

Keräykseen on lähtenyt mukaan jo yli 300 kiinteistöä. Kesällä muovipakkaus-

jätteen laatua tutkittiin käsin lajittelemalla ja todettiin, että se oli hyvää.

ANNE SIRONEN

Kymenlaakson Jäte Oy aloitti keräyskokeilun Kotkassa 

heti keväällä 2017. Tähän mennessä saatujen kokemusten 

perusteella voidaan todeta, että muovipakkausten keräys 

taloyhtiöistä ja pientaloista onnistuu. Pakkausmuovi toimi-

tetaan Riihimäelle samaan lajittelulaitokseen, jonne Ringin 

ylläpitämien ekopisteidenkin muovi menee. 

Tarve ja halu muovien lajitteluun kasvavat
Muovien lajitteluhalukkuus kasvaa. Lähes joka viikko saa-

daan myös lisää tutkimustietoa muovien ympäristövai-

kutuksista. Suomen Itsenäisyyden juhlarahasto Sitra on 

listannut muovit yhdeksi neljästä merkittävimmästä mate-

riaalista, joiden kierrätyksellä voidaan säästää paljon ener-

giaa ja luonnonvaroja eli edistää kiertotaloutta. 

- Jätehuollon tärkein keino luonnonvarojen säästämiseen 

on kiinteistökohtaisen erilliskeräyksen laajentaminen, to-

teaa Kymenlaakson Jätteen asiakaspalvelupäällikkö Virpi 
Leppälä.

Kymenlaakson Jäte pystyy tarjoamaan 

kiinteistökohtaista muovipakkausten 

keräystä joustavasti ja nopeasti. Täl-

lä hetkellä Kymenlaakson Jäte odottaa 

Kymen jätelautakunnalta päätöksiä, jotka 

mahdollistaisivat kaikkien syntypaikalla la-

jiteltavissa olevien hyötyjätteiden kattavan 

erilliskeräyksen ja kierrätyksen.

Lisää tehokkuutta kaksilokeroautolla
Kymenlaakson Jäte on kokeilun aikana etsinyt 

keinoja tehostaa kuljetuksia ja pienentää kerä-

UUTISIA

Haminan ekomaksu- 
laskutus alkoi

HAMINAN KAUPUNKI on päättänyt siirtyä erilliseen 

ekomaksulaskutukseen 1.2.2018 alkaen. Tämä tarkoit-

taa, että jatkossa jokaisesta asunnosta Haminassa pe-

ritään ekomaksu kerran vuodessa. 

Kaupunki on tehnyt sopimuksen tämän vuoden eko-

maksujen laskutuksen hoitamisesta Kymenlaakson Jäte 

Oy:n kanssa. Ekomaksujen tuotto tilitetään Haminan 

kaupungille. Laskutus päästiin aloittamaan lokakuun 

alussa.

Lue lisää sivulta 8. 

Hamina siirtää jäte- 
huoltotehtävät  

Kymenlaakson Jäte Oy:lle
HAMINAN KAUPUNKI on päättänyt siirtää jätehuol-

lon käytännön tehtävät Kymenlaakson Jäte Oy:n tehtä-

väksi 1.1.2019 alkaen. Näitä tehtäviä ovat mm. jätease-

mapalvelut, keräyskierrokset, ekopisteet sekä tiedotus 

ja neuvonta.

Lue lisää sivulta 6. 

17 ekopisteelle lisättiin  
kartongin keräys

KYMENLAAKSON JÄTE OY uudisti omassa hoidos-

saan olevien ekopisteiden keräysastiat kesän aikana. 

Samalla yhteensä 17 ekopisteelle lisättiin kartongin ke-

räys. 

Kotkassa kartonginkeräys lisättiin Sapokan, Korelan, 

Mussalon (Hevossaarentien) ja Hovilan ekopisteille.

Kouvolan alueella kartonginkeräys lisättiin Kaunisnur-

men, Viitakummun, Pikku-Palomäen, Mielakan ja Pappikal-

lion ekopisteille. Kuusankosken alueella kartonginkeräys 

lisättiin Pilkanmaan, Tähteen, Puistomaan, Naukion, Reko-

lan, Niskalan, Mörkölinjan ja Mäyräkorven ekopisteille. 

Muovipakkausten keräys 
myös Kouvolaan ja Iittiin

KOUVOLAN JA IITIN loppujätteen kuljetusurakoiden 

urakkajakso päättyy ensi kesänä. Syksyllä tehdyssä uu-

dessa kilpailutuksessa otetaan huomioon myös muovi-

pakkausten keräysmahdollisuus. Muovipakkausten ke-

räys kiinteistöiltä voidaan aloittaa Kouvolassa ja Iitissä 

1.7.2019 alkaen. 

Kotkan muovinkeräyksestä 
erinomaiset tulokset 

JATKUU SIVULLA 2

− Kymenlaakson Jäte Oy on valmiina laajentamaan keräystä

Kotkalaiset lajittelivat hyvin muovipakkausjätteet. Oikein 
lajiteltuja muovipakkauksia oli 87%, muuta muovia 7% ja 
vain 6 % oli keräykseen kelpaamatonta sekajätettä.
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Muovipakkausjätteen lajitteluohje kotitalouksille

• Elintarvikkeiden muoviset pakkaukset, kuten 
jogurttipurkit, voirasiat sekä leikkele-, juusto- ja 
valmisruokapakkaukset

• Pesuaine-, shampoo- ja saippuapakkaukset

• Muovipullot, -kanisterit ja -purkit – mieluiten  
litistettyinä

• Muovikassit, -pussit ja -kääreet

Kotitalouksista löytyy muitakin muovipakkauksia, 
jotka sopivat keräykseen: esimerkiksi tuubit, putki-
lot, EPS-pakkaukset ja vastaavat.

• Likaisia muovipakkauksia tai loppujätettä

• PVC-pakkauksia

• Muita muovituotteita tai yritysten muovi- 
pakkauksia

Vie vaarallisten aineiden jäämiä tai painetta sisäl-

tävät pakkaukset (esim. maalit, kemikaalit, öljyt, 

lääkkeet, hiuslakka) paikkakuntasi vaarallisten jät-

teiden vastaanottopisteeseen.

Pitääkö korkit ja kannet irrottaa?
Korkit, kannet ja vastaavat pitää irrottaa ja pistää keräysastiaan erikseen. Korkit ja kannet ovat usein 

eri muovia kuin muu pakkaus.Muovilaadut tunnistetaan kierrätysprosessissa optisella lukulaitteella.  

Eri muovit erotellaan toisistaan. Jos esimerkiksi vuoka ja kansikalvo ovat eri muovia ja kiinni toisissaan, niin luku-

laite tunnistaa vain toisen. Osa pakkauksesta joutuu siten väärään ryhmään, mikä voi merkittävästi haitata kierrä-

tystä. Muutkin irtoavat osat kuten pumppuosa pesuainepulloissa on hyvä pistää keräykseen erillään. 

Saa laittaa Ei saa laittaakotitalouden tyhjiä, puhtaita ja  
kuivia muovipakkauksia

 LAJITTELU JA PALVELUT

Muovipakkausten keräys  
Rinki Oy:n ekopisteillä

IITTI
 Kausala Merrankuja, K-market
 Vuolenkoski Vuolenkoskentie 1427, Sale 

KOTKA
 Kotkansaari Suursaarenkatu 3, Tokmanni 

 Hirssaari Hirssaarentie 4, Sale 

 Mussalo Harjantauksentie 11, K-market 

 Karhuvuori Tarinatie 2, S-market 

 Sutela Hakamäentie 1, Prisma 

 Jumalniemi Jumalniementie 8, Citymarket 

 Karhula Karhulantie 30, S-market

 Keltakallio Haminantie 1, ABC

KOUVOLA
ANJALANKOSKEN ALUE
 Myllykoski Keskikoskentie 3, K-supermarket

 Inkeroinen Spännärintie 2 A, Tokmanni

 Keltakangas Hallitie, ABC 

ELIMÄEN ALUE
 Koria Kyminasemantie 6, K-market 

 Kirkonkylä Vanhamaantie 16, S-market 

JAALAN ALUE
 Jaala Jaalantie 117, S-market

VANHAN KOUVOLAN ALUE
 Lehtomäki Madekuja 3, S-market

 Utinkatu Utinkatu 65, K-supermarket 

 Eskolanmäki Tasankotie 13, Sale

 Prisma Tommolankatu 9

KUUSANKOSKEN ALUE
 Pilkanmaa Kyöperiläntie 4, Sale 

 Tokmanni Kiltatie 10  

 Keskusta Lukionkuja/Pallokentäntie 

 Kauppakeskus Veturi Tervasharjunkatu 1 

VALKEALAN ALUE
 Jokela Kauniskankaantie 2, S-market

LAPINJÄRVI
 Kirkonkylä Lapinjärventie 1
 

MÄNTYHARJU
 Keskusta Pentinpolku 2, S-market

PYHTÄÄ
 Siltakylä Malminsuontie 2, K-market Siltis

HAMINA
 Poitsila, Itäväylä Helsingintie 1 A
 Keskusta, Linja-autoasema Rautatienkatu 2

 Neuvoton, Sale Mäkeläntie 1

 Husula, Sale Joukahaisentie 36

 Pyhältö, Sale Mäenpääntie 4 

VIROLAHTI
 Virojoki Itätie 2 (leipomon piha)

yksen kustannuksia. Vaihtoehtoisista kuljetustavoista tee-

tettiin kesällä elinkaariarviointi (LCA). Sen mukaan kak-

silokeroautolla kuljetuksen tehokkuus paranee ja päästöt 

vähenevät. Kaksilokeroauton sisällä on kaksi eri kuorma-

tilaa, joten sillä voidaan tyhjentää ja kuljettaa kahta eri jä-

telaatua samalla kerralla. Esimerkiksi muovipakkausten 

kuljetus on mahdollista järjestää niin, että samalla käynti-

kerralla auton toiseen lokeroon otetaan loppujätettä ja toi-

seen muovipakkauksia. 

Heinäkuun alussa Kouvolassa ja Iitissä alkavan uuden 

kuljetusurakan kilpailutuksessa tarjoajilta edellytettiin 

kaksilokeroautoja ja ympäristöystävällistä polttoainetta. 

Kaksilokeroauton käyttö säästää ajokilometrejä ja vähen-

tää ilmastopäästöjä verrattuna nykymalliin, jossa eri kul-

jetusliikkeiden autot kiertävät peräkkäin samoilla kaduilla 

keräämässä erikseen kaikkia jätejakeita. 

Kotkalaiset voivat tilata muovipakkausastian 
kiinteistölle
Kotkassa muovipakkausten keräys jatkuu. Halukkaat voi-

vat ilmoittautua mukaan palveluun. 

Nykyisiä jätehuoltomääräyksiä laadittaessa v. 2014 - 2015 

osattiin jo ennakoida muovipakkausten keräyksen alkami-

nen Suomessa. Määräyksiin kirjattiin, että taajamissa tulee 

asumisessa syntyvät muovipakkaukset lajitella omiin kiin-

teistökohtaisiin astioihin siten, kuten niistä myöhemmin 

määrätään. Tuolloin ei vielä voitu päättää, milloin ja minkä 

kokoisilla kiinteistöillä pakkausmuoveja tulee kerätä. Tämä 

kohta tarkentuu heti, kun jätehuoltomääräyksiä seuraavan 

kerran päivitetään. 

Kotkalaiset taloyhtiöt voivat kuitenkin toimia jo etunojas-

sa ja tilata astian ja tyhjennyksen Kymenlaakson Jätteeltä. 

Muovipakkausastian tyhjennys on jonkin verran loppujäte-

astian tyhjennystä edullisempi, eli säästöäkin on luvassa. 

JATKOA

ANNE SIRONEN

Maatilamuovien  
lajittelu tarkentuu 

Alkavan talven aikana maatilamuovien keräyspalvelun käyttäjät voivat varau-

tua ensi kesän uudistuksiin pitämällä eri muovilaadut omissa kasoissaan.  

Samalla on hyvä huolehtia siitä, että muovien joukossa ei ole epäpuhtauksia.

Kymenlaakson Jäte on kerännyt maatilamuove-

ja vuodesta 2009 lähtien, ja Kouvolan seudulla 

keräys alkoi jo vuonna 2000. Muovien keräyk-

sessä Kymenlaaksossa ollaan siis oltu edellä-

kävijöitä jo pitkään. Viime kesänä maksullinen noutopal-

velu laajennettiin koko toimialueelle.

Vuosien aikana maatilojen käyttämien muovien laatu 

on muuttunut. Jotta muovit saataisiin hyödynnettyä mah-

dollisimman helposti ja palvelun käyttäjälle edullisesti, on 

lajittelua tarkennettava.

- Meille on nyt viime kesinä tullut aika sekalaista ja sen 

vuoksi vaikeasti käsiteltävää muovijätettä maatiloilta, ker-

too laitospäällikkö Aki Koivula Kymenlaakson Jätteeltä.

- Erityisesti vaikeasti murskautuvat muovit, muovien 

sekalaisuus ja mukana olevat epäpuhtaudet, kuten mul-

taisuus, rehunjäämät ja pakkausten erilaiset tuotejäämät 

vaikeuttavat käsittelyä ja kierrätystä. Myös käsittelyn kus-

tannus nousee. Esimerkiksi energiajätteeseen kelpaavan 

muovin käsittely maksaa tällä hetkellä vain 65 € tonni, kun 

lajittelua vaativa jäte maksaa 105 € tonni. Hintoihin lisä-

tään alv 24 %.

Maatilamuovien lajittelu muuttuu
Muovien lajittelua tulee tarkentaa ensi kesän keräyspalve-

lua varten, jotta talteen saataisiin helpommin kierrätettä-

vää materiaalia. Maatilat voivat varautua muutoksiin lajit-

telemalla ja pitämällä eri muovipakkaustyypit erillään jo 

tulevan talven aikana.

Kunnossapidon työnjohtaja Samu  
Korjalan kädessä on paaliverkkoa, joka 
murskautuu huonosti Kymenlaakson 
Jätteen käsittelylaitoksessa.

Maatilojen muovijätteistä voidaan tunnistaa muutama 

muovipakkaustyyppi, jotka olisi hyvä pitää erillään omissa 

kasoissaan maatilalla. Näitä ovat:

- kalvomuovit, kuten aumamuovit, paalien muovi  

 kalvot ja tavalliset pienet muovisäkit

- kovat muovit, kuten kanisterit ja tynnyrit

- suursäkit, jotka ovat vaikeasti murskautuvaa,  

 ristiinkudottua muovia

- paaliverkot, jotka ovat lujaa ja vaikeasti  

 murskautuvaa muovia

Kesän 2019 maatilamuovien keräyksestä kerrotaan myö-

hemmin tarkemmin mm. verkkosivuilla ja kevään Roska-

viestissä. 
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   LAJITTELU JA PALVELUT

Sähköiset laitteet, kuten tietokoneet ja kännykät 

sisältävät paljon henkilökohtaisia tietoja. Kun 

laitteet ovat päätymässä jätteeksi, voi tietotur-

va huolettaa. Miten huolehdin siitä, että käytös-

tä poistamani tietokone tai kännykkä ei aiheuta 

tietoturvauhkaa itselle tai muille?

Kännyköiden ja tietokoneiden tuottajavastuun mukaisesta 

keräyksestä vastaa Elker Oy. Kysyn Elker Oy:n operatiivi-

selta päälliköltä Juha-Pekka Lapilta, miten tietokoneiden 

ja kännyköiden keräys on järjestetty ja miten laitteiden tie-

toturva toteutuu keräyksessä? 

- Ensimmäinen keräyksen vaihe on laitteiden vastaanotto 

asukkailta, jonka useissa tapauksissa hoitavat jätelaitokset, 

kuten Kymenlaakson Jäte Oy. Tämän vaiheen turvallisuu-

desta on sovittu jätelaitoksen kanssa. Perusperiaate on, että 

illalla jäteasemilla ja muissa vastaanottopisteissä kontit lu-

kitaan ja myös keräyspaikan alue voi olla lukittu ja valvottu.  

Tavoitteena on pitää kierrätettävä jätemateriaali tallessa.

- Toisessa vaiheessa laitteet tulevat meille käsiteltäväksi. 

Laitteet kerätään häkkeihin ja ne ohjataan eteenpäin kä-

siteltäväksi valtuutetuille kierrättäjille. Yksittäiset laitteet 

muuttuvat käsiteltäviksi materiaalitonneiksi (tonni = 1 000 

kg). Tässä ison laitemäärän peruskierrätyksessä yksittäistä 

laitetta ei pystytä valvomaan tietoturvan näkökulmasta.

Hävitettävän sähkölaitteen 
tiedot voi poistaa itse 

Jäteasemalle tuodut sähkölaitteet säilytetään lukituissa tiloissa. Kännykän  

ja tietokoneen tiedot voi myös poistaa ennen keräykseen tuomista.

ANNE SIRONEN

Tietoturvapaperin 
vastaanotto laajenee 
kaikille jäteasemille

Luottamuksellista tietoa sisältävät paperit voi ko-

tona esimerkiksi silputa käsin tai silppurilla. Asun-

nossa, jossa on tulipesä, voi pienen määrän pape-

ria polttaa lämmityksen yhteydessä.

Moni kaipaa ja tarvitsee kuitenkin muun luotetta-

van tavan paperien hävittämiseen. Kymenlaakson 

Jäte Oy laajentaa vuoden vaihteessa tietoturva-

paperin vastaanoton kaikille jäteasemilleen. Pal-

velusta tulee maksullinen, koska hävityspalvelu 

ostetaan ulkopuoliselta, sertifioidulta yritykseltä.

Asukas vastaa itse siitä, mitkä paperit sisältävät 

sellaista luottamuksellista tietoa, että niiden hävit-

täminen tietoturvallisesti on tärkeää. Tällaisia tieto-

ja ovat esimerkiksi henkilötunnus tai terveystiedot.

Suurin osa kodin paperijätteestä kuuluu kuiten-

kin paperinkeräykseen. Pelkkä nimi ja osoite leh-

den tai kirjeen päällä paperinkeräyslaatikossa ei 

heikennä asukkaan tietoturvaa.

Tietoturvapalveluita asukkaille
TIETOTURVAPAPERI

Tietoturvapaperia on otettu kokeiluluontoisesti 
vastaan seuraavilla jäteasemilla  

(ostoskassillinen per asiakas maksutta):

• Ahlmanintien jäteasema

• Heinsuon jäteasema

• Goodwill-myymälän kierrätysasema  

(Sotek-yhteistyö)

Tietoturvapaperin vastanottoa aiotaan laajentaa 

kaikille jäteasemille ensi vuonna, jolloin sille mää-

ritellään eräkoko (esim. ostoskassillinen) ja hinta.

SÄHKÖLAITTEET
Otetaan maksutta vastaan kaikilla jäteasemilla. 

Laitteet säilytetään lukituissa tiloissa, mutta nii-

den tietoturvaa ei pystytä takaamaan.

Elker Oy on järjestänyt yhdessä Postin ja 

Kuusakoski Oy:n kanssa maksullisen Seiffi-palve-

lun, jonka avulla yksittäisen laitteen voi hävittää 

tietoturvallisesti. Lisätietoa: www.seiffi.fi

Miten laitteen sisältämän tietoaineiston voi suojata?
- Laitetta käytöstä poistettaessa henkilön pitää itse miet-

tiä, mitä tietoja kyseisessä laitteessa on ja voisiko niiden 

päätymisestä mahdollisesti vääriin käsiin olla jotain hait-

taa. Puhelimen sisältämät tiedot ovat käyttäjän omien va-

lintojen tulosta, esimerkiksi sen mukaan, ovatko vaikkapa 

paikannusominaisuudet käytössä. 

- Tietoturvan parantamiseksi me olemme lanseeranneet 

kotitalousasiakkaille maksullisen ns. Seiffi-palvelun. Olem-

mekin saaneet sen kautta käsiteltäväksi jo tuhansia laittei-

ta vuodessa. Seiffi-palveluun lähetetyt laitteet käsittelee 

Kuusakosken Tietoturvapalvelut. Kuusakosken tietoturva-

palvelu on auditoitu ja sertifioitu palvelu. 

Entä miten laitteen käyttöikää voisi pidentää?
- Elkerin kautta laitteita ei mene uudelleenkäyttöön, joten 

jos käyttäjä haluaa laitteelle uuden elämän, siihen tarvi-

taan muunlainen kanava kuin kierrätys. 

- Puhelimien uudelleenkäyttö tapahtuu enemmänkin 

ihmiseltä ihmiselle kaupan ja operaattoreiden kautta, esi-

merkiksi vaihtotarjouksina (DNA, Elisa, Gigantti jne.). 

- Laitteiden uudelleenkäyttöön ei ole tällä hetkellä myös-

kään lainsäädännöllä luotuja kannusteita, ja uudelleenkäy-

tössä on myös omat riskinsä tietoturvassa. 

Näin hävität tiedot  
laitteistasi

Printcom Oy:n järjestelmäasiantuntija 
Ismo Utriainen näyttää, miten tietoko-
neesta poistetaan kiintolevy.

Linkkivinkkejä

Jos myyt tai luovutat puhelimesi toiselle

 poista pilvipalveluissa käytetty puhelin  
 pilvipalvelun laitelistalta
 tyhjennä puhelimen muisti ja tyhjennä tai   
 poista erillinen muistikortti
 palauta puhelin tehdasasetuksiin

Näin tietosi eivät päädy seuraavalle puhelimen 
käyttäjälle.

Tietokoneessa olevat tiedot ovat kiintolevyllä. 

Kiintolevyn irrottaminen ja rikkominen
Voit irrottaa kiintolevyn ja ottaa sen itselle talteen 
tai tuhota sen fyysisesti. Ensin irrotetaan kiintole-
vyn johdot, sitten avataan kiintolevyn lukitus (2-4 
ruuvia TAI pikalukitus). Kiintolevy irrotetaan ja lai-
tetaan talteen tai lyödään rikki esim. vasaralla.
Tämä vaatii hieman osaamista ja muutaman mi-
nuutin työn, mutta on 100 % varma. 

Kiintolevyn tyhjentäminen ohjelmallisesti
Ohjelmalliset tavat vaativat sitä varten tehdyn 
ohjelmiston. Windowsin asennuslevy on suojel-
tu niin, että sitä ei voi täysin tyhjentää sen omilla 
työkaluilla. Datan poistaminen ohjelmallisesti niin, 
että sitä ei voi palauttaa, on aika vaativa prosessi. 

KÄNNYKKÄ  – Viestintävirasto neuvoo

TIETOKONE  – Printcomin järjestelmä- 
    asiantuntija neuvoo

• www.seiffi.fi
  - SEIFFI-palvelu, maksullinen älylaitteiden (tieto 

  koneet, kännykät ym.) hävityspalvelu 

• www.arjentietosuoja.fi 
 - Arjen tietosuojaa – tietosuojaa meille kaikille  

  -kurssi  (mm. verkkovideo), tuottajina VM, OM, 

  Kuntaliitto ym.

• www.tietoturvaopas.fi 
 - Viestintäviraston tietoturvaohjeet

• www.turvallisuuskomitea.fi 
 - Turvallisuuskomitea on kokonaisturvallisuuteen  

  liittyvä ennakoivan varautumisen pysyvä ja laa- 

  japohjainen yhteistoimintaelin. Se on julkaissut  

  kyberturvallisuusoppaan: Kodin kyberopas –  

  ohjeita digitaaliseen arkeen. 

Lue lisää kodin tietoturva-asioista 
ja -palveluista
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J
äteautonkuljettaja Mikko 

Turkin työvuoro on 

alkanut aamu-

kuudelta. 

Hän on 

ajanut Re-

meo Oy:n jäteautolla 

Kotkan keskustaan tyh-

jentämään loppujäteasti-

oita. Mukana on iso rengas 

täynnä erivärisillä merkeillä 

varustettuja avaimia.

– Tämä on tiistain avainnippu, 

Turkki selittää ja selailee nippua löy-

tääkseen avaimen, joka käy juuri tämän 

taloyhtiön jätehuoneen oveen. Helpompi-

kin tapa olisi, sillä jätetilat voisi lukita myös 

jätehuollon yleisavaimella. Silloin Turkille riit-

täisi yksi avain, joka mahtuisi näppärästi takin 

taskuun.

Sähkölaitteet pois jäteastioista
Sisällä kerrostalon jätehuoneessa Turkki kurkkaa astioi-

hin. Onko astioissa mitään tyhjennettävää ja eihän seassa 

näy mitään astiaan kuulumatonta?

– Juuri eilen oli yhdessä astiassa noin 40-tuumainen tau-

lutelevisio. Nostin sen jätehuoneen lattialle, koska sähkö-

laitteet eivät kuulu jäteastiaan.

Tänään erään jätetilan lattialla on imuri ja tietokoneen 

näyttöruutu. Ne tai muutkaan jätepisteiden lattioilla olevat 

roskat eivät jäteauton kyytiin päädy. Jäteastioiden ulkopuo-

lella olevien tavaroiden siivouksesta huolehtivat asukkaat 

tai huoltoyhtiö.

Jäteastian numerointi auttaa kuljettajaa
Välillä jäteautonkuljettaja joutuu tekemään salapoliisin 

työtäkin, jotta löytää tyhjennysvuorossa olevan astian. Nyt 

Mikko Turkki pysähtyy keskelle omakotitaloaluetta.

– Pitäisi tyhjentää talon numero 7 astia, mutta talojen 

seinissä ei näy numeroita, eikä astioihin ole merkitty nu-

meroita. Onneksi olen edellisillä kerroilla kysynyt, mikä 

talo on oikea.

Turkki on ajanut jäteautoa vuoden verran ja tämä katu on 

tullut tutuksi. Edelleen voi silti tulla vastaan uusia paikko-

ja, ja silloin hyvät merkinnät ovat tarpeen. Nyt seiskatalon 

astia löytyy, mutta se osoittautuu tyhjäksi.

– Ovatkohan reissussa. Tästä tulee nyt hukkanouto, har-

mittelee Turkki.

Tyhjästä astiasta ei veloiteta tyhjennysmaksua, mutta 

hukkanoutomaksu asiakkaalle tulee. Jos lomareissusta 

olisi ilmoittanut etukäteen, olisi asiakas säästynyt hukka-

noudolta ja jäteauton kuljettaja turhalta pysähdykseltä ja 

autosta nousulta.

Jäteautonkuljettajan työpäivään  

mahtuu monta oven avausta ja astian  

tyhjennystä, mutta myös vilkuttavia 

lapsia ja raitista ulkoilmaa.

HEIDI NEVALAINEN

Lasten suosiossa
Yhden työpäivän aikana kuljettaja hyppää 

autoon ja sieltä pois kymmeniä, ellei jopa 

satoja kertoja. Työ on muutenkin hyvin 

fyysistä, ja painavia astioita siirrellessä 

kunto kasvaa. Työturvallisuus täytyy 

kuitenkin muistaa.

– Jos astia tuntuu liian paina-

valta, yli 60-kiloiselta, on meil-

lä lupa jättää se tyhjentämät-

tä, Turkki sanoo.

Vaikka työ voi olla 

rankkaa, on siinä sil-

ti paljon hyviäkin

puolia.

– Saa olla 

paljon ulkona ja 

vähän itsekin päättää,

miten työtä tekee. 

– Lapset ovat päivien piristyk-

siä, kun vilkuttelevat minulle. Tuntuu, 

että saa olla esimerkkinä heille, kun rauhas-

sa tekee työnsä, Turkki kertoo.

Kaikki loppujätteet Hyötyvoimalaan
Jäteauton täytyttyä suunnataan kohti Kotkan Energian 

Hyötyvoimalaa. Sinne viedään kaikki loppujätekuormat. 

Yhden työvuoron aikana kerätyn jätteen määrä vaihtelee, 

mutta tänään käytössä on auto, jonka kyytiin mahtuu rei-

lut 5 000 kg jätettä. Täytenä auto voi painaa 18 000 kiloa.

Jäteauton kuorma kaadetaan vastaanottolaariin, josta 

pussit menevät suoraan poltettavaksi. Siksi lajittelu tulee 

tehdä jo kotona. Metallia ja lasia ei Hyötyvoimalan uuniin 

kannata viedä.

Kotiin suuntaa jäteauton kuljettajakin. Mikko Turkin työ-

vuoro päättyy klo 14, mutta huomenna on taas uudet astiat 

tyhjennettävinä. 

Jäteauton- 
kuljettaja on  
voimamies ja  

salapoliisi

Kuljettajan vinkit 
jätepisteelle

Tee lumityöt ja hiekoitus niin, että jäteastia  
on helppo siirtää tyhjennettäväksi

Karsi oksia pihasta ja tien varrelta niin,  
että autolla ja kuljettajalla on esteetön kulku

Tyhjentämisen kannalta paras paikka  
astialle on tien laidassa

Jos teet astialle katoksen,  
tee siitä kynnyksetön ja tarpeeksi väljä

Älä kasaa jäteastian eteen tavaraa

Käytä ehjää astiaa, jossa on kaulus,  
tartuntakahvat ja pyörät

Laita astiaan vain sitä jätettä,  
mikä sinne kuuluu

Hyvä pihavalaistus auttaa myös  
jäteauton kuljettajaa

Jos olet lomalla eikä jäteastia täyty,  
pyydä tauko tyhjennyksiin.

Onko jäteastiassasi
talon numero?

Jätteenkuljetuksia helpottaa, jos jäteastiaan on 
merkitty talon numero. Paritaloissa astiaan on 
hyvä merkitä myös asunnon numero tai kirjain.

Numerointitarroja saa maksutta Iitin, Kouvo-
lan, Kotkan ja Mäntyharjun alueelle Kymenlaak-
son Jätteen asiakaspalvelusta (asiakaspalvelu@
kymenlaaksonjate.fi) tai seuraavilta jäteasemilta: 

• Ahlmanintien jäteasema, Kouvola
• Heinsuon jäteasema, Kotka

• Keltakankaan jäteasema, Kouvola
• Kausalan jäteasema, Iitti

• Mäntyharjun jäteasema, Mäntyharju

Kymenlaakson Jätteen 
järjestämät 

jätteenkuljetukset
• Kotkassa, Kouvolassa, Iitissä ja Mäntyharjulla

• 11 urakkaa, joita ajaa 7 eri urakoitsijaa
• päivittäin ajossa yli 20 autoa
• n. 4 700 tyhjennystä päivässä

Kymenlaakson Jätteen asiakaspalvelussa lisätään 
tyhjennyskohteet reiteille. Jäteautojen kuljettajat 
katsovat reittitiedot autossa olevalta tietokoneel-
ta ja kuittaavat kohteet, kun astia on tyhjennetty.
Jäteastian tyhjennyksiin liittyvän asiakaspalvelun 
ja laskutuksen hoitaa Kymenlaakson Jäte Oy. 

 JÄTTEENKULJETUS

Lopuksi kuorma ajetaan Hyötyvoimalaan, jonka portilla 
kuorma tunnistetaan ja punnitaan.
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Jätteenkuljetusten asiakaspalvelu palvelee jäte- 

astian tyhjennyksiin liittyvissä asioissa Iitin,  

Kotkan, Kouvolan ja Mäntyharjun asukkaita.

Avoinna ma–pe klo 8–16

www.kymenlaaksonjate.fi/asiointi
asiakaspalvelu@kymenlaaksonjate.fi

puhelin 05 744 3474 

Jätteenkuljetusten
asiakaspalvelu

Kymenlaakson Jäte Oy hoitaa kotien jätteenkulje-
tukset ja kaiken niihin liittyvän asiakaspalvelun Ii-
tissä, Kotkassa, Kouvolassa ja Mäntyharjulla. 

Tyhjennyspäivä voi muuttua
Jäteastian tyhjennyspäivä ei aina ole sama viikon-
päivä. Tyhjennys voi siirtyä päivää aikaisemmaksi 
tai myöhemmäksi totutusta. Arkipyhäviikkoina tyh-
jennyspäivä voi muuttua useammallakin päivällä. 
Jäteastia on hyvä pitää aina näkyvillä.

Tyhjennysväli mitataan viikoissa
Jäteastian tyhjennysväli mitataan viikkoina. Taval-
lisin loppujäteastian tyhjennysväli on kaksi viikkoa. 
Pidemmän tyhjennysvälin, 4, 8 tai 12 viikkoa, voi 
saada, jos ruokajätteet kompostoidaan tai biojät-
teelle on erillinen jäteastia. 8 ja 12 viikon tyhjen-
nysvälit anotaan Kymen jätelautakunnalta, 4 viikon 
tyhjennysvälin voi saada tekemällä kirjallisen ilmoi-
tuksen kompostoinnista Kymenlaakson Jätteelle.

Hiekoita ja tee lumityöt
Talven tullessa on muistettava hiekoittaa ja tehdä 
lumityöt myös jäteastian ympärillä. Jos jäteastian 
luo ei päästä turvallisesti, voi jäteastia jäädä tyh-
jentämättä.

Tilaa ylimääräinen tyhjennys ajoissa
Jos jäteastia alkaa olla liian täysi jo reilusti ennen 
seuraavaa tyhjennyskertaa, kannattaa kysyä yli-
määräistä tyhjennystä. Tilaukset tehdään Kymen-
laakson Jätteen asiakaspalvelusta.

Asiointi onnistuu nettisivuilla
Monet jätehuoltoon liittyvät asiat voi hoitaa Ky-
menlaakson Jätteen internetsivuilla.

Sivuilla voi esimerkiksi:
•  tilata ylimääräisen jäteastian tyhjennyksen
•  pyytää taukoa tyhjennyksiin vaikkapa  

 lomamatkan ajaksi
•  liittyä asiakkaaksi
•  tehdä osoitteenmuutoksen

Muistilista jäteastian  
tyhjennyksistä

Tiesithän, että jäteauton kuljettaja ei 
voi muuttaa jäteastiasi tyhjennysväliä, 
ottaa vastaan lisätilauksia eikä välittää 
korjaustietoja laskutukseen. Ne tulee 
hoitaa suoraan asiakaspalvelun kautta.!

Lajittelu ja kierrätys 
kuntoon taloyhtiöissä
Kaikissa taloyhtiöissä jätteiden lajittelu ei vielä kaikin osin täytä jätehuolto-

määräysten vaatimuksia. Kymenlaakson Jäte järjestää Iitissä, Kouvolassa, 

Kotkassa ja Mäntyharjulla loppu- ja biojätteen kuljetukset  

ja lisäksi muiden hyötyjätteiden kuljetuksia.

Kymen jätelautakunnan teettämän tuoreen sel-

vityksen mukaan osasta Kouvolan taloyhtiöis-

tä puuttuu yksi tai useampi hyötyjätekeräys 

vielä kokonaan. Asukkaat voisivatkin nyt olla 

aktiivisia ja muistuttaa taloyhtiön hallitusta ja isännöitsi-

jää kierrätysmahdollisuuksien järjestämisestä.

Taloyhtiöiden tulee järjestää bio- ja muiden hyötyjättei-

den keräys jätehuoltomääräysten mukaan. Jätehuoltomää-

räykset asettavat minimivaatimukset, mutta toki enem-

mänkin saa lajitella.

Kymenlaakson, Lapinjärven ja Mäntyharjun jätehuol-

tomääräykset löydät esimerkiksi Kymen jätelautakunnan 

nettisivuilta osoitteesta kymenjatelautakunta.fi

Palveluneuvontaa taloyhtiöille
Kymenlaakson Jäte on testaamassa myös uutta palvelua 

taloyhtiöille: neuvontaa kiinteistön jätteenkeräyspisteelle. 

Ajatuksena on auttaa taloyhtiöitä ja isännöitsijöitä jätteen-

keräyksen järjestämisessä kiinteistöille. Palveluneuvoja 

voi tulla tarkistamaan jätekatoksen tai muun jätteenke-

räyspisteen tilanteen, neuvomaan jäteastioiden valinnas-

sa ja mitoituksessa sekä tarkistamaan, että jäteastioiden 

merkinnät ja jätepisteen opasteet ovat kunnossa. Palvelu-

käynti on maksuton, samoin astiatarrat. Tarvittavat muut 

kyltit ja opasteet taloyhtiöt maksavat itse. Palveluneuvojaa 

voi tiedustella Kymenlaakson Jätteeltä. 

Lisää palveluja isännöitsijöille
Loppu- ja biojätteen kuljetusten lisäksi palvelujamme talo-

yhtiöiden isännöitsijöille ja asukkaille ovat:

• muiden hyötyjätteiden kuljetus

• jäteastioiden myynti ja vuokraus

• jäteastioiden pesu

• maksuton raportointityökalu 

• jäteastiatarrat ja rapputiedotteet

• isännöitsijöiden uutiskirjeet 

• asiakaspalvelukanavat (sähköinen, puhelin)

• ajankohtaistiedotus verkkosivuilla

• jäteneuvontapuhelin. 

Haluaisitko lajitella lasia, metallia tai paperia niin, että as-

tia olisi lähempänä kotitaloasi? Tai haluaisitko lajitella bio-

jätteen, mutta kompostointi ei houkuttele? 

Tiesitkö, että Iitin, Kotkan, Kouvolan ja Mäntyharjun taa-

jamissa omakotitalossa asuvakin voi ottaa käyttöön oman 

hyötyjäteastian tai biojäteastian ja tilata sille tyhjennykset? 

Näillä alueilla Kymenlaakson Jätteen jäteautot kiertävät ke-

räämässä taloyhtiöiden hyötyjätteitä ja biojätettä, joten sa-

moille reiteille voidaan ottaa mukaan myös omakotitaloja. 

Kysy lisää asiakaspalvelusta. 

Lähtisitkö naapurin 
kanssa hyöty-
jätekimppaan?

Taloyhtiössä, jossa on 3-9 asuntoa,  
tulee olla
loppujäteastia

biojäteastia

Taloyhtiössä, jossa on 10 tai  
enemmän asuntoja, tulee olla
loppujäteastia

biojäteastia

metalliastia

lasiastia

kartonkiastia

paperiastia (sen mukaan mitä Jätelaki määrää)

Taloyhtiön jätepisteellä voi olla 5 tai jopa 6 hyötyjätteiden  
lajiteluastiaa loppujäteastian lisäksi.

Hyötyjätekimpalla lajitteluastia lähelle

 JÄTTEENKULJETUS



6  ROSKAVIESTI 2018  Kymenlaakson Jäte 7  ROSKAVIESTI 2018  Kymenlaakson Jäte

Asukkaat tyytyväisiä  
jätehuoltoon  

Kymenlaaksossa

Käyttökelpoiset tavarat  
mukaan kiertäviin keräyksiin

HAMINAN KAUPUNKI on päättänyt siirtää jätehuollon 

palvelutehtävät Kymenlaakson Jätteen hoitoon vuoden 

2019 alusta lukien. Siirtyviin palveluihin kuuluvat mm. jä-

teasema, ekopisteet, kiertävät keräykset sekä tiedotus 

ja neuvonta.

Salmenkylässä sijaitseva jäteasema siirtyy siis ensi 

vuoden alussa Kymenlaakson Jätteen hoitoon. Tässä 

vaiheessa on keskusteltu mahdollisuuksista laajentaa jä-

teaseman aukioloaikoja sen jälkeen, kun asema on siir-

tynyt Kymenlaakson Jätteen hallintaan. Mahdollisista 

muutoksista tiedotetaan asukkaille suunnitelmien ja ai-

kataulujen tarkentuessa.

Haminan kaupunki omistaa Kymenlaakson Jäte Oy:stä 

10,8 %. Yhtiö on kokonaan kuntien omistama ja hoitaa jä-

tehuoltotehtäviä lähes kaikissa Kymenlaakson kunnissa 

sekä Lapinjärvellä ja Mäntyharjulla. 

KYMENLAAKSON JÄTE rakennuttaa Kotkaan uuden 

jäteaseman. Keskeisellä paikalla Jumalniemessä olevalla 

tontilla on jo tehty maanrakennustyöt. Rakennusurakoit-

sija kilpailutettiin alkusyksyn aikana ja rakentajaksi valit-

tiin Kymenlaakson Rakennus Oy. 

Rakennustyöt käynnistyvät jo tänä vuonna.

Kymenlaakson Jätteellä toivotaan, että vuoden päästä 

tähän aikaan kotkalaiset pääsevät asioimaan uudella jä-

teasemalla. 

Haminan jäteasema siirtyy  
Kymenlaakson Jätteelle

Jumalniemen jäteaseman  
rakentaminen alkaa

K
ouvolassa tehdään asukkaiden mieles-

tä Suomen parasta jätehuoltoa. Tämä 

selvisi tutkimuksessa, jossa selvitettiin 

kuntalaisten tyytyväisyyttä yhdyskun-

tateknisiin palveluihin.

Kymenlaakson Jäte Oy:n omistajakun-

nista mukana tutkimuksessa olivat Kotka, Hamina ja Kou-

vola. Nämä kaikki pärjäsivät kyselyssä mainiosti.

Kaikki jätehuollon kysymykset huomioon ottaen Kouvo-

lan jätehuolto sai parhaan arvosanan. Sama tulos on tullut 

myös vuosina 2014, 2016 ja 2017. Hamina oli nyt sijalla 3 ja 

Kotka sijalla 7. Yhteensä kuntia oli mukana 22.

Suomen parhaat jätteenkuljetukset
Kouvola ja Kotka olivat kärjessä järjestetyn jätteenkulje-

tuksen toimivuudessa. Kymenlaakson Jäte Oy järjestää 

molemmissa kunnissa kotitalouksien loppu- ja biojätteen-

kuljetukset. Lisäksi tarjoamme myös hyötyjätteiden kulje-

tuksia.

HEIDI NEVALAINEN

HEIDI NEVALAINEN

Kouvola oli kärkisijalla myös suurista jätteistä eroon pää-

syssä, lasinkeräyspisteiden ja vaarallisten jätteiden kerä-

yspisteiden sijainnissa sekä neuvonnan ja tiedotuksen toi-

mivuudessa.

Kotkassa tyytyväisyys kasvaa
Kotkassa tyytyväisyys lähes kaikkiin kysyttyihin osa-alu-

eisiin oli kasvanut edellisvuodesta. Erityisen paljon oli 

kasvanut tyytyväisyys suurista jätteistä eroon pääsyyn. 

Suuria jätteitä vastaanotetaan Kotkassa Heinsuon jätease-

man lisäksi noutopalvelussa, jonka Kymenlaakson Jäte on 

järjestänyt yhdessä Sotek-säätiön kanssa.

Kyselyn toteuttaa FCG Konsultointi Oy. Kysely tehdään 

vuosittain. Kunnat päättävät itse osallistumisesta tutki-

mukseen.

Kymenlaakson Jäte Oy teettää oman asukastyytyväisyys-

kyselyn joka toinen vuosi. Seuraava kysely tehdään vielä 

tänä vuonna, loppuvuoden aikana. 

PALVELUT JA JÄTEASEMAT

VANHAT VIDEOKASETIT ja C-kasetit kelpaavat ko-

din loppujäteastiaan. Loppujäte käsitellään Hyötyvoima-

lassa, missä kasetit päätyvät energiaksi.

Jos hävitettävänä on suuri määrä VHS-videokasetteja, 

voit tuoda ne jäteasemillemme. Kerää kuitenkin kaikki 

kasetit erilleen muista jäteasemalle tuotavista jätteistä. 

VHS-kasetteja ei saa sekoittaa muihin jäteasemille tuo-

taviin jätteisiin, vaan ne kerätään asemilla erilliseen ke-

räykseen.

Jäteasemille tuodut jätteet käsitellään pääasiassa Kel-

takankaan jätekeskuksen laitoksella, jossa VHS-kasetti-

en nauha aiheuttaa ongelmia. Pitkät nauhat tukkivat seu-

loja ja kiertyvät akseleihin. 

VHS-kasetit saa laittaa  
roskapussiin

Kotkassa ja Kouvolassa kokeiltiin syksyllä käyt-

tökelpoisten tavaroiden vastaanottoa osana 

vaarallisen jätteen keräyskierroksia. Kymen-

laakson Jäte Oy:n keräyskierroksille tuli en-

simmäistä kertaa mukaan Goodwill-myymälät Kotkassa 

ja Parik-säätiö Kouvolassa.

- Keräys oli positiivinen kokemus. Siitä oppineena aloim-

me tehdä Kotkassa omiakin kiertäviä keräyksiä, jotka jär-

jestetään syksyn ajan aina tiistaisin, kertoo aluepäällikkö 

Jonna Tykkä Goodwillistä.

Goodwill ja Parik ottivat keräyksissä vastaan käyttökel-

poisia kodin tarvikkeita. Kotkassa kerätyt tuotteet toimi-

tettiin Goodwill-myymälöihin ja Kouvolassa kerätyt Eko-

maa-kierrätysmyymälään. Keräykseen tuoduista tavaroista 

saatu tuotto käytettiin paikalliseen työllistämistoimintaan.

Kymenlaakson Jätteen seuraavat vaarallisen jätteen ke-

räyskierrokset järjestetään keväällä 2019. On mahdollista, 

että yhteistyötä Parikin ja Goodwillin kanssa jatketaan.

- On hyvä, että käyttökelpoiset tavarat päätyvät vielä käyt-

töön, eivätkä jätteeksi. Se oli tämän yhteistyön tarkoitukse-

nakin, toteaa kenttäpäällikkö Janne Karhu Kymenlaakson 

Jätteeltä.

Lisätietoa Goodwillin keräyksestä: www.goodwill.fi. 

VHS-nauhaa kertyy jäteenkäsitte-
lylaitoksella isoiksi nipuiksi, jotka 
haitaavat laitoksen toimintaa.

- kouvolalaiset Suomen tyytyväisimpiä  
jo vuodesta 2014

Uuden jäteaseman tontti odottaa rakennustöiden  
aloitusta Ahlstromin naapurissa. 
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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

KOUVOLA 

Ahlmanintien jäteasema
Ahlmanintie 32, 45160 Kouvola, p. 05 372 4111
ma–pe 8–20, la 9–15

Elimäen kirkonkylän jäteasema
Yritystie 1 C, 47200 Elimäki, p. 040 837 7764
to 10–18

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
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.

Kymenlaakson Jätteen  
jäteasemien aukioloajat

Kotkassa, Kouvolassa, Iitissä,  
Mäntyharjulla ja Lapinjärvellä

PALVELUT JA JÄTEASEMAT

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

Kuntien ylläpitämät
jäteasemat

HAMINA*
Salmenkylän pienjäteasema
Suokalliontie 131, 49400 Hamina, p. 040 199 1193
ma 10.30–17.30, ti–to 9.30–16.30, pe 8.00–14.00

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.

Kortti käy maksuvälineenä

Tiesitkö, että kaikilla Kouvolan, Iitin, Mäntyharjun 
ja Kotkan jäteasemilla voi maksaa maksut kortilla? 
Maksuvälineinä käyvät pankki- ja luottokortit. Jäte-
asemien korttimaksulaitteissa on lähimaksun mah-
dollisuus, joten usein kassalla käynti onnistuu pie-
nellä käden heilautuksella. Toki maksamiseen voi 
edelleen käyttää myös käteistä.

Omenatkin biokaasuksi  
ja energiaksi

Kierrätysasema 
palvelee myös Ekomaassa
Alkukesällä Kymenlaakson Jäte aloitti kierrätysasema-palvelun Kouvolassa 

Parikin Ekomaa-myymälän yhteydessä. Kierrätysasemalle asukkaat voivat 

tuoda sähkölaitteita, metalleja ja vaarallisia jätteitä.

ANNE SIRONEN

Ekomaassa käy päivittäin muutamia kymmeniä 

asiakkaita joko lahjoittamassa tai ostamassa 

käytettyä tavaraa. Ekomaan työntekijät ottavat 

vastaan kodin tavarat ja huonekalut ja järjeste-

levät ne myyntikuntoon. Tämän vuoden keväästä lähtien 

kävijät ovat löytäneet Ekomaasta myös kierrätysasemapal-

velun. Kierrätysasemalle voi jättää joitakin jätteitä muun 

asioinnin yhteydessä.

- Olemme tehneet Parik-säätiön kanssa yhteistyötä jo vuo-

desta 2013 muun muassa huonekalujen purkamisessa kier-

rätettäviksi materiaaleiksi, kertoo Kymenlaakson Jätteen 

kenttäpäällikkö Janne Karhu. 

- Nyt päätimme laajentaa yhteistyötä täällä Parikin Eko-

maa-myymälän yhteydessä avaamalla tänne kierrätysase-

man.

- Ideana on helpottaa asiointia. Jos asukkaalla on kyydissä 

esimerkiksi pieni määrä vaarallisia jätteitä tai rikkinäinen 

sähkölaite, hän voi jättää ne tänne, eikä tarvitse ajaa Alh-

manintien jäteasemalle.

Ekomaassa kiertävät myös käytetyt  
rakennustarvikkeet
Parik-säätiön vastaava työvalmentaja Kari Kalliokoski 
esittelee Ekomaan rakennusmateriaalien myyntipistettä. 

-Tänne kannattaa tuoda remontista tai rakentamisesta 

yli jääneet erät vaikkapa terassilautaa tai eristevillaa. Myös 

hanat, vetimet, ruuvit ja mutterit kelpaavat meille hyvin. 

Näin tavarat saavat uuden elämän kierrätettynä uusiin pro-

jekteihin.

-Tänään kierrätystavara kelpaa yhä useampiin kohteisiin. 

Monet haluavat myös säästää ympäristöä omissa arkipäi-

väsissä valinnoissaan. 

EKOMAAN  
KIERRÄTYSASEMA
Kuusaantie 1, Kouvola, ma-pe 10-17

Otetaan vastaan pieniä määriä:

info 

• sähkölaitteita
• metallia
• vaarallisia jätteitä
• tietoturvaSER-jätettä

Muita jätelajeja ei oteta vastaan,  
vaan ne on toimitettava tuttuun tapaan  

Ahlmanintien tai muille jäteasemille.

* Siirtyy Kymenlaakson Jätteen hoidettavaksi          
 vuoden 2019 alusta.

Jäteasemilla testattiin omenoiden keräämistä 
omille lavoilleen.

Tämän syksyn omenat ja muutkin haravointijät-

teet käsitellään uudella tavalla, kun Kymenlaak-

son Jätteen oma biokaasulaitos valmistui viime 

talvena. Käsittelylaitos tuli välttämättömäksi, 

kun jätelaki kielsi orgaanisen jätteen kaatopaikkakäsittelyn.

Omenat ja puunlehdet ohjataan nyt kuivamädätyslaitok-

seen, jossa niitä pidetään ilmatiiviissä hapettomassa siilossa 

muutaman kuukauden jakso. Siinä ajassa materiaali mä-

däntyy ja syntyy biokaasua. Biokaasu kerätään kaasukelloon 

ja ohjataan sieltä edelleen jätekeskuksen oman voimalan 

turbiineille, jotka muuttavat kaasun sähköksi ja lämmöksi. 

Sähkö ja lämpö käytetään jätekeskuksen tarpeisiin, mm. 

lajittelulaitoksella ja aluevalaistuksessa.

Vuodessa laitos tuottaa energiaa noin kymmenen oma-

kotitalon vuotuisen kulutuksen verran. Mädätyskäsittely 

aiheuttaa kustannuksia, minkä vuoksi puutarhajätteet ovat 

nyt maksullisia kaikilla jäteasemilla. 

Kierrätysase-
malle voi tuo-
da esimerkiksi 
vanhan loiste-
lampun.

Kari Kalliokoski Parikilta  
esittelee rakennustarvikkeita.
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Kymen jätelautakunnan  
alueella aloitettiin jätepoliitti-

sen ohjelman laatiminen
JÄTEPOLIITTISEN OHJELMAN laatiminen aloitet-

tiin 17.10.2018, kun kuntien hallitusten valitsemat ohjaus-

ryhmän jäsenet kokoontuivat ensi kertaa. Myös kuntien 

omistama jätehuoltoyhtiö Kymenlaakso Jäte Oy on mu-

kana ohjelmatyössä. 

Ohjelmassa esitetään jätehuollon kehittämistavoitteita 

sekä näiden tavoitteiden saavuttamiseksi tarvittavia toi-

menpiteitä. 

Koska jätelautakunnan toimialueen kuntia yhdistää yh-

teinen jätehuoltoviranomainen ja yhteinen jäteyhtiö, on 

tärkeää, että niillä on myös yhteinen näkemys siitä, mihin 

suuntaan jätehuoltoa alueella kehitetään. Ohjelman val-

mistuttua kuntien valtuustot hyväksyvät sen. 

Seuraava ohjausryhmän kokous pidetään 21.11.2018.

Liity jätehuollon uutis- 
kirjeen tilaajaksi

KYMENLAAKSON JÄTE OY lähettää asukkaille säh-

köisiä uutiskirjeitä muutaman kerran vuodessa. Kirjeissä 

kerrotaan muun muassa ajankohtaisista jätehuollon pal-

veluista ja annetaan lajitteluvinkkejä. Tilaajaksi voit liittyä 

verkkosivuillamme www.kymenlaaksonjate.fi. 

Jätelaskuissa uusi tilinumero
KYMENLAAKSON JÄTE OY:N pankkitili on vaihtunut 

vuodenvaihteessa. Siitä huolimatta laskuja on edelleen 

maksettu poistumassa olevalle Nordean tilille. Syynä voi 

olla asiakkaiden nettipankissa näkyvät vanhat tilitiedot. 

Käytäthän laskua maksaessasi vain maksulomakkeessa 

näkyviä pankkitilejä. 

UUTISIA

Kymenlaakson Jäte pitää yllä noin joka toista ekopistettä toimialueellaan Kymen-

laaksossa, Lapinjärvellä ja Mäntyharjulla. Rinki Oy:n ekopisteverkoston  

vakiinnuttua tuli aika uudistaa myös jäteyhtiön ylläpitämät pisteet.

ANNE SIRONEN

Monet lasin, metallin ja kartongin keräysvä-

lineet Kymenlaakson Jätteen ylläpitämillä 

ekopisteillä olivat ehtineet jo huonoon kun-

toon. Metallin kerääminen pienillä jäteas-

tioilla oli tehotonta, koska niiden tyhjentämisessä ajokilo-

metrejä kertyi paljon. 

Kymenlaakson Jäte ylläpitää toimialueellaan Kymenlaak-

sossa, Mäntyharjulla ja Lapinjärvellä yhteensä yli 70 omaa 

ekopistettä. Tavoitteena on, että ekopisteitä olisi asukkaille 

kattavasti tarjolla koko toimialueella. Rinki Oy:n verkostoon 

kuuluu samanmoinen määrä, noin 70 ekopistettä, jotka si-

jaitsevat lähinnä taajamissa ja kauppojen pihoissa.

Kymenlaakson Jäte uudisti kesän aikana omien ekopis-

teidensä jäteastiat samantyyppisiksi kuin Rinki Oy:n pisteil-

lä, eli astiat tyhjennetään nyt nostamalla. Uusien keräysvä-

lineiden koot ovat isommat, jolloin tyhjennyksiä tarvitaan 

harvemmin. Yhteensä uusia keräysastioita hankittiin reilut 

180 kappaletta, ja investointi oli suuruudeltaan noin 330 

000 euroa.

Astioihin laadittiin samalla uudet kyltit ja ohjeistukset. 

Valokuvallisten kylttien toivotaan ohjaavan paremmin oike-

aan lajitteluun, oli jätteentuojan oma äidinkieli sitten mikä 

hyvänsä. Tekstinä otsikkotasolla jätelaadun nimi löytyy 

suomenkielen lisäksi ruotsiksi, englanniksi ja venäjäksi.

Uudistuksen yhteydessä lisättiin kartongin keräysastiat 

yhteensä 17 ekopisteelle, joilla ei aiemmin olut kartongin 

keräystä.

Uudistetuista ekopisteistä on saatu myönteistä palautetta 

asukkailta. 

Hamina päätti ottaa käyttöön talouskohtaisen eko-

maksun, jolla rahoitetaan asukkaille tarkoitetut 

ja kaikille käytettävissä olevat jätehuollon palve-

lut. Ekomaksusta kertyvä raha käytetään jätehuoltopalve-

luihin, esimerkiksi hyötyjätteiden ja vaarallisten jätteiden 

keräykseen sekä Haminan jäteaseman toimintaan. Kymen 

jätelautakunta vahvisti ekomaksutaksan tammikuussa. 

Kymenlaakson Jäte laskuttaa –  
tuotto Haminan kaupungille
Laskutuksen hoitaa tänä syksynä Haminan kaupungin toi-

meksiannosta Kymenlaakson Jäte Oy, jolla on kokemusta 

vastaavien laskutusten hoitamisesta ja jolla on tehtävään 

soveltuvat asiakas- ja laskutusjärjestelmät jo käytössään. 

Kymenlaakson Jäte tilittää vuoden 2018 ekomaksujen tuo-

ton Haminan kaupungille, joka kattaa niillä tämän vuoden 

jätehuoltopalvelujen kulut.

Laskutustiedot väestötietojärjestelmästä
Kun ekomaksu laskutetaan nyt ensimmäistä kertaa, edel-

lyttää se laskutusrekisterin perustamista. Laskutuksen 

Haminan kaupunki päätti ottaa käyttöön ekomaksun, joka korvaa kuljetus-

yritysten aiemman astiatyhjennyksissä perimän perusmaksun.

Haminassa käyttöön uusi ekomaksu

pohjana käytetään Väestötietojärjestelmän kiinteistöre-

kisteriä, josta tiedot saatiin 16. heinäkuuta. Muita tietoja ei 

laskutuksessa ole käytössä. Tietosuojan vuoksi esimerkik-

si tietoja jäteastioiden tyhjennyksistä ei ole käytettävissä.

Laskutus jatkuu vuoden loppuun
Ekomaksu laskutetaan kaikista vakituisista asunnoista 

sekä vapaa-ajan asunnoista. Lasku lähetetään asunnon 

omistajalle. Laskutusten asiakaspalvelu voi ajoittain ruuh-

kautua, joten kannattaakin suosia sähköistä asiointia Ky-

menlaakson Jätteen kotisivuilla. 

Laskutus alkoi lokakuussa ja jatkuu loppuvuoden ajan. 

Ensimmäiset laskut lähetettiin taloyhtiöille, sen jälkeen 

vuorossa ovat vakituisessa asuinkäytössä olevan kiinteistöt 

ja lopuksi vapaa-ajan asunnot.

Jätehuollon viranomaispäätökset tekee Kymen jätelau-

takunta. Jos esimerkiksi asuinrakennus on todistettavas-

ti asuinkelvoton, voi jätelautakunnalta hakea ekomaksun 

kohtuullistamista. 

ANNE SIRONEN

Kävitkö jo Kymenlaakson  
Jätteen uusilla verkkosivuilla?
KYMENLAAKSON JÄTE OY uudisti verkkosivunsa 

aiemmin tänä vuonna. Uusilla sivuilla on muun muassa 

parannettu eri kohderyhmille tarkoitettujen palveluiden 

löytymistä. Sivuilla voit etsiä lajitteluohjetta jätehaus-

sa tai hakea vaikkapa muovinkeräyspisteitä karttanäky-

mässä. Myös sähköistä asiointia on lisätty. Uudet sivut on 

suunniteltu niin, että ne toimivat hyvin niin tietokoneel-

la, tabletilla kuin kännykälläkin. Sivut ovat osoitteessa:  

www.kymenlaaksonjate.fi. 

Maksutonta neuvontaa yhdis-
tyksille ja muille ryhmille

KYMENLAAKSON JÄTE OY tarjoaa lajitteluneuvontaa 

kaikille toimialueensa asukkaille. Neuvontakäyntejä voi 

pyytää muun muassa yhdistyksille, seuroille tai työporu-

koille. Voimme tulla mukaan esimerkiksi taloyhtiön koko-

uksiin tai kyläyhdistysten tapahtumiin. Aiheina voi olla la-

jittelun lisäksi myös kompostointia, jätteen vähentämistä 

tai palveluneuvontaa. Tiedustele tilaisuutta sähköpostilla: 

neuvonta@kymenlaaksonjate.fi. 

Kymenlaakson Jätteen ylläpitämä ekopiste 
Kouvolan keskustassa.

Kymenlaakson Jäte  
uudisti ekopisteensä


