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Hinnasto
Jäteasemilla otetaan vastaan vain pieniä eriä lajiteltua jätettä. Asemilla ei oteta vastaan pilaantuvaa
jätettä eikä autonrenkaita (rengasliikkeisiin). Pieniä määriä pakattua asbestia otetaan vastaan
ainoastaan Keltakankaan ja Heinsuon jäteasemilla.
Jäteasemilla voi maksaa käteisellä tai pankkikortilla (Korsmalmilla vain käteinen). Kaikki hinnat
sisältävät alv:n 24 %.
Hinnat perustuvat Kymen jätelautakunnan 29.11.2018 hyväksymään jäteasemien yhtenäistaksaan.

Kotitalouksilta
MAKSUTTA OTETAAN VASTAAN:
•
•
•
•
•
•

paperi
kartonki /ruskea pahvi
pakkauslasi
metalliromu
kodin vaaralliset jätteet
sähkölaitteet

MAKSULLISET JÄTTEET

• haketuskelpoiset oksat
• kestopuu *
* vain Ahlmanintie, Heinsuo, Jaala, Keltakangas,
Korsmalm ja Mäntyharju. Kestopuun vastaanotto muuttuu
maksulliseksi, jos jatkokäsittely muuttuu maksulliseksi.

ALLE 0,5m3

€/m3

Lisätietoja vastaanotosta

puhdas puujäte .............................................3,00 .......................6,00
energiajäte ........................................................6,00 .......................12,00
hyödyntämiskelvoton jäte..................7,00

......................14,00

lajittelematon jäte .....................................16,00 ...................32,00 .................. jätesäkit 8 € / säkki (alle 200l)
kivijäte ...................................................................6,00 .......................12,00
kipsijäte ................................................................6,00 ......................12,00 .................. vain Ahlmanintie,
...............................................................................................................Heinsuo, Keltakangas ja Kausala
tasolasi ..................................................................6,00 ......................12,00 .................. vain Ahlmanintie,
...............................................................................................................Heinsuo ja Keltakangas
kattohuopa ........................................................6,00 ......................12,00 .................. vain Ahlmanintie,
...............................................................................................................Heinsuo ja Keltakangas
haravointijäte..................................................4,00........................8,00...................... jätesäkit 2 € / säkki
kannot ........................................................................................................7,00...................... vain Ahlmanintie, Heinsuo ja
...............................................................................................................Keltakangas
tietosuojapaperi................................................................................................................. 5,00 € / kassi (n. 20 l)
kasviöljy ..................................................................................................................................... 1,00 € / litra

Yrityksiltä
palvelumaksu ..................................................12,00 € / käyntikerta
vaaralliset jätteet ........................................Yritysten vaarallisia jätteitä ei oteta
............................................................. jäteasemalla vastaan.
muut hinnat .....................................................samat kuin kotitalouksille
sähkölaitteet
- vain kuluttajatuotteet .........................maksutta

Lajittelu
VAARALLINEN JÄTE

ENERGIAJÄTE

Vaarallinen jäte (ongelmajäte) on jätettä, joka voi
aiheuttaa vaaraa ympäristölle ja terveydelle, kuten:
• akut, paristot, loisteputket
• jäteöljyt, öljynsuodattimet
• jarru- ja jäähdytinnesteet
• maalit, lakat, liuottimet, hapot, emäkset

•
•
•
•

SÄHKÖLAITTEET

muovit (01, 02, 04, 05 ja 06)
pakkausmuovit, styrox, vaahtomuovit
likaantunut pahvi ja paperi
lattialaminaatit

Tekstiilit
(kerätään erikseen Ahlmanintiellä ja Heinsuolla)
• vaatteet (ei nahkaa, ei sadevaatteita)
• räsymatot ja muut kodin tekstiilit

Kaikki kotitalouksien sähköllä toimivat laitteet:
• kylmälaitteet, pesukoneet, hellat
• televisiot, näytöt, tietokoneet
• mikroaaltouunit, leivänpaahtimet
• pölynimurit ja valaisimet
• sähköiset lelut
Vastaan otetaan 1-3 kpl/laitetyyppi/tuoja.

Kovat muovit

METALLIROMU

KATTOHUOPA

Esine, jossa on vähint. 60 % metallia ja joka ei
sisällä vaarallista jätettä, kuten:
• metalliritilät, putket, säiliöt ja verkot
• kaapelit, johdot, pellit, räystäskourut
• paistinpannut ja kattilat
• tyhjät maalipurkit ja spray-pullot

ei rimoja

PUUJÄTE

• henkilötietoja tai muuta luottamuksellista
tietoa sisältävät paperit

• käsittelemätön tai maalattu puu
• lakattu tai valtattu puu
• liimapuu, vaneri, kovalevy, halltex-levy
• huonekalu- ja kalustelevyt

• muovikalusteet, muuttolaatikot, postilaatikot
• vadit, saavit, ämpärit, muoviastiat
• mustat muoviputket
Ei PVC-muovia, ei metalliosia. Energiajäte tulee
laittaa lavalle ilman jätesäkkiä tai muuta pakkausta.

TASOLASI
ikkunalasi ilman puitteita

TIETOSUOJAPAPERI

KASVIÖLJY
• ruokaöljyt, kuten rypsi- tai oliiviöljyt
• nestemäiset paistorasvat

KESTOPUU

KIPSIJÄTE

• painekyllästetty puu
• vain alle 1 m³:n erät kotitalouksilta

• kipsilevyt, kipsimuotit

HAKETUSKELPOISET OKSAT

HYÖDYNTÄMISKELVOTON JÄTE

HARAVOINTIJÄTE

Hyötykäyttöön kelpaamaton jäte, kuten:
• eristevillat
• lasikuitu
• PVC-muovit: tekonahka, letkut, pressut,
muovitapetit ja lattianpäällysteet, muovilelut

• lehdet, risut, neulaset, kävyt, rikkaruohot,
pensaiden leikkuujäte yms.

LAJITTELEMATON JÄTE

Oksat, jotka ovat tarpeeksi paksuja haketukseen.
Pensasaidan leikkuujäte on haravointijätettä.

KIVIJÄTE
• betoni, tiilet, laatat ja laastit
• wc-pöntöt, lavuaarit
• posliini, keramiikka ja muu kiviaines

Jäte, joka sisältää hyödyntämiskelpoisia
materiaaleja, kuten:
• remonttijätteet
• huonekalut, joissa monia materiaaleja
• joustinpatjat

Aukioloajat
HAMINA

Haminan jäteasema

Suokalliontie 131, 49400 Hamina
040 199 1193
Avoinna:
ma 10.30–17.30
ti–to 9.30–16.30
pe 8–14

IITTI

Kausalan jäteasema

Sahatie 17 A, 47400 Kausala
040 837 7764
Avoinna:
ma, ke 10–18
ti
11–16
Lisäksi avoinna toukokuussa la klo 9–14

KOTKA

Heinsuon jäteasema

Heinsuontie 136, 48400 Kotka
(05) 220 1056
Avoinna:
ma
10–19.30
ti–to
8–15.30
pe
8–17

KOUVOLA

Ahlmanintien jäteasema
Ahlmanintie 32, 45160 Kouvola
(05) 372 4111
Avoinna:
ma–pe 8–20
la
9–15

Elimäen jäteasema

Yritystie 1 C, 47200 Elimäki
040 837 7764
Avoinna:
to
10–18

Jaalan jäteasema
Mäntyharjuntie 110, 47710 Jaala
(Vanhaa Keloa vastapäätä)
040 837 7764
Avoinna:
pe
10–17
lisäksi avoinna kesä-, heinä- ja
elokuussa la klo 9–14

Keltakankaan jäteasema
Keltakankaan jätekeskuksessa
Ekokaari 50, 46860 Keltakangas
040 849 7555
Avoinna:
ma–pe 7–18

Korian jäteasema

Anjalantie 2114 A, 45610 Koria
040 158 8558
Avoinna:
ma
10–18
ke
10–18

LAPINJÄRVI

Korsmalmin jäteasema

Parantolantie 83, 07800 Lapinjärvi
040 838 6816
Avoinna:
la
8–13
Jos lauantai on pyhäpäivä, on asema avoinna
edeltävänä arkipäivänä kello 8–13

MÄNTYHARJU

Mäntyharjun jäteasema

Kaatopaikantie 79, 52700 Mäntyharju
040 197 6267
ma, ti, pe 10.30–18
lisäksi huhti-lokakuussa la 9–14

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

