
KEVÄT 2019

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

Kymenlaakson Jäte sai valtuuden alkaa val-

mistella muovipakkausten keräystä Kouvo-

laan ja Iittiin. Kymen jätelautakunta päätti 

joulukuussa, että Kouvolassa ja Iitissä muo-

vipakkausten keräys asuinkiinteistöillä jär-

jestetään ns. kunnan järjestämänä kuljetuksena. 

Kotitalouksien muovipakkausten kierrätys raaka-aineeksi 

tuli mahdolliseksi vasta pari vuotta sitten, kun Riihimäelle 

valmistui muovipakkausten käsittelylaitos. Rinki perusti 

tuolloin noin 500 muovinkeräyspistettä Suomeen. Pian kävi 

selville, että lajitteluinnokkuutta olisi enemmänkin, joten 

Kymenlaakson Jäte aloitti muovipakkausten keräyskokeilun 

Kotkassa kesällä 2017. Hyvien kokemusten sekä asukkailta 

ja isännöitsijöiltä saadun palautteen perusteella keräys ha-

luttiin laajentaa myös Kouvolaan ja Iittiin. Kun Kouvolan ja 

Iitin jätteenkuljetukset kilpailutettiin tänä vuonna, oli muo-

vipakkausjäte mahdollista ottaa mukana urakkaan. Uudet 

kuljetusurakat käynnistyvät heinäkuussa.

Mäntyharju on Kymenlaakson Jätteen kolmas kuljetus-

urakka-alue Kotkan ja Kouvola-Iitin lisäksi, siellä muovi-

pakkausten kuljetus voidaan sisällyttää seuraavaan kilpai-

lutukseen.

Keräystä käynnistellään jo huhti-, touko- ja kesäkuussa
Jotta keräyksen käynnistyminen ei ruuhkautuisi heinä-

kuun alkuun, päätti Kymenlaakson Jäte porrastaa ja aikais-

taa keräyksen aloittamista. Taloyhtiöille ja isännöitsijöille 

tiedotettiin muovipakkausten keräyksestä jo huhtikuussa. 

Loppukevään ja alkukesän aikana mukaan otetaan myös 

halukkaat omakotitaloudet, jotka sijaitsevat keräyksen alu-

eella taajamissa.  Ja toki mukaan pääsee myöhemminkin.

Raaka-aine on energiakäyttöä arvokkaampaa
Kymenlaakson Jätteen alueella ei kotitalouksien jätteistä 

juuri mitään ole mennyt enää vuosiin kaatopaikalle. Jät-

teistä hyödynnetään noin 97 %. Noin puolet menee ener-

giaksi ja puolet kierrätetään raaka-aineiksi. Energiantuo-

tantoon päätyvissä roskapusseissa on kuitenkin ollut vielä 

Kymenlaakson Jäte laajentaa vauhdilla muovipakkausten keräystään  

Kouvolan ja Iitin asuinkiinteistöille. Muutos tuli mahdolliseksi kuljetusurakan 

vaihtuessa. Kotkassa keräys on ollut tarjolla taloyhtiöille ja pientaloille jo  

pian kaksi vuotta. Muovipakkausten keräys on vapaaehtoista,  

mutta velvoittavuuttakin suunnitellaan.

melko paljon raaka-aineeksi kelpaavaa materiaalia, suu-

rimpana ryhmänä muovipakkaukset.

Siirretään muovia poltosta raaka-aineeksi
Muovipakkausten keräys siis ohjaa jätettä energiahyödyn-

tämisestä raaka-aineeksi, joka onkin lähivuosien tärkein 

iso tavoite. Tämä noudattaa myös jätelain tavoitteita, eli 

raaka-ainekäyttö on ensisijaista energiakäyttöön verrattu-

na. Myös Euroopan Unioni kiristää kierrätystavoitteita lä-

hivuosina, kun koko EU:ssa pyritään kohti kiertotaloutta.

Keräys myös julkisille kiinteistöille
Muovipakkausten keräys kiinnostaa myös Kouvolan kau-

punkia ja Iitin kuntaa. Kouvolassa suunnitelmat ovat jo 

pitkällä ja kiinteistöjä on kartoitettu sen mukaan, sopiiko 

muovipakkausten keräys kohteeseen vai ei. Kymenlaakson 

Jätteen palveluneuvoja on myös käynyt neuvomassa koh-

teissa. Tämä palvelu on tarjolla myös taloyhtiöille, kun ne 

miettivät keräyksen käytännön järjestelyjä.

Ohjausta tiedotuksella ja määräyksillä
Parhaillaan päivitettävänä oleviin jätehuoltomääräyksiin 

on tulossa velvoite muovipakkausten keräyksestä taloyhti-

öissä, lue lisää takasivulta.

Kymenlaakson Jäte pyrkii lisäämään lajittelua tarjoamalla 

helpompia palveluja. Samalla meidän täytyy pitää huolta sii-

tä, että ympäristölle aiheutetut päästöt eivät kasva isommik-

si kuin hyödyt. Pitkän kuljetusmatkan aiheuttamat pääs-

töt voivat olla isommat kuin pienestä kilomäärästä saatava 

säästö. Lajittelun ulottaminen ihan jokaiseen ”mökkiin” ei 

ole aina kannattavaa ympäristön kannalta.

YLE kampanjoi huhtikuussa näyttävästi lajittelun ja muo-

vipakkausjätteen keräyksen puolesta otsikoilla ”ilovemuovi” 

ja ”lajittelu on ratkaisu”. YLE tukee kampanjallaan hienosti 

kuntien jäteyhtiöiden työtä, kun lajittelua pyritään edelleen 

lisäämään ja tehostamaan. Myös Kymenlaakson Jäte tykkää 

muovipakkauksista. ♥

Muovipakkausten keräys 
laajenee kiinteistöille

UUTISIA

Vaarallisia jätteitä, metalli- 
romuja ja sähkölaitteita  

kerätään taas
VAARALLISTEN JÄTTEIDEN, sähkölaitteiden ja me-

talliromujen keräyskierrokset jatkuvat kesäkuussa Kou-

volassa, Iitissä, Mäntyharjulla ja Lapinjärvellä.

Tänä vuonna Kymenlaakson Jäte järjestää ensimmäis-

tä kertaa keräyskierrokset myös Virolahdella ja Hami-

nassa, niissä keräyspäivät ovat heinäkuussa.

Katso aikataulut ja pysäkit s. 6.
Kotkassa ja Pyhtäällä keräykset järjestetään kaksi ker-

taa vuodessa, toukokuussa ja uudelleen syyskuussa. 

Haminan ja Virolahden  
jätehuolto siirtyi Kymen- 
laakson Jätteen hoitoon

HAMINA JA VIROLAHTI päättivät viime vuonna, että 

ne siirtävät jätehuollon palvelutehtävät Kymenlaakson 

Jätteen hoidettavaksi. 

Vuoden alusta Kymenlaakson Jäte alkoi hoitaa Hami-

nan jäteasemaa sekä virolahtelaisten jäteasemapalvelu-

ja. Virolahdella jäteasemapalvelu järjestetään nyt aluksi 

kunnan teknisen varikon yhteydessä, toistaiseksi kerran 

kuukaudessa. Lue lisää sivulta 7.

Myös Miehikkälä päätti vuoden 2018 aikana siirtää teh-

tävät Kymenlaakson Jätteelle, mutta pyörsi sitten pää-

töksensä. 

Kotkan uusi jäteasema  
rakentuu Jumalniemeen

KOTKAN uutta jäteasemaa rakennetaan parhaillaan Kot-

kan Jumalniemeen. Työt edistyvät aikataulussa. Alueel-

le tulee kolme rakennusta ja asiointipiha, joka on osittain 

katettu. Rakennukset ovat jo saavuttaneet harjakorkeu-

den. Katoksen pylväät ovat paikallaan ja teräsrakenteet 

valmiina. 

Kallioseinämä vahvistetaan turvalliseksi verkottamalla 

ja ruiskuttamalla siihen betonia. 

Perinteisten jäteasematoimintojen lisäksi aseman pää-

rakennukseen on varattu tilaa kierrätysmyymälälle. Pää-

rakennus on energiaomavarainen ja saa tarvitsemansa 

sähkön katolla olevasta aurinkovoimalasta. 

Asema pyritään avaamaan yleisölle lokakuussa 2019. 

Asemalle on tulossa myös itsepalveluasiointia, joka ote-

taan käyttöön asteittain, testauksen ja perehdytyksen 

jälkeen, mahdollisesti vuoden vaihteessa. 

ANNE SIRONEN
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 KIERRÄTYS JA LAJITTELU

N
elihenkisen perheen lajitteluseuranta 

sai alkunsa uudesta muovipakkausten 

keräysmahdollisuudesta.

- Päätin selvittää, kuinka paljon muo-

vipakkauksia oikeasti syntyy, kertoo per-

heenisä.

Tulokset ovat hienot, loppujäteastiaan kaikista jätteistä jäi 

vain 11 %. Eniten syntyi biojätettä (39 % painosta), seuraa-

vaksi eniten keräyspaperia (15 %). Muovipakkausjätettä ja 

kartonkia kertyi molempia yhtä paljon eli 11 %. Sähkölaite-

romun, metallin ja lasin määrät jäivät selvästi pienemmiksi. 

Myös vuodenaikainen vaihtelu oli yllättävän suurta. Kuu-

kaudessa syntynyt jätemäärä vaihteli 11 ja 50 kg:n välillä. 

Kokonaisjätemäärä oli yllättävän pieni. Nelihenkisen per-

heen koko jätemäärä oli vain 343 kg, joka on selvästi tilas-

tokeskiarvoa vähemmän. Toki jätemäärät vaihtelevat asu-

kas- ja perhekohtaisesti.

Perheenisä tarkensi vielä, että heillä on useita tulisijoja, 

joissa sanomalehdet ja munakennot käytetään sytykkeenä, 

eikä niitä punnittu. Myöskään pihan jätteet, kuten risut eivät 

tulleet mukaan punnitukseen.

Yllättävää oli biojätteen suuri määrä, sitä oli jätteen pai-

nosta lähes 40 %. Biojätteet perhe kompostoi itse. Biojäte 

on lähivuosina jätteiden lajittelun tehostamisessa yksi pai-

nopisteistä, kun kierrätysprosentteja pyritään hilaamaan 

ylöspäin. Myös pakkausmuovin määrä oli aika korkea, sitä 

syntyi painoltaan sama määrä kuin kartonkia, vaikka muo-

vipakkaukset ovat aika keveitä. 

ANNE SIRONEN

Kymenlaakson Jätteen työntekijä – perheenisä perheineen – lajitteli ja  

punnitsi kaikki kodissa syntyneet jätteet vuoden ajan. Tulokset antavat  

rohkaisevan esimerkin siitä, miten huolellisella lajittelulla loppujätteeksi  

jäävä jätemäärä on mahdollista vähentää minimiin.

Summa / 

MUOVI

Summa / 

BIO

Summa / 

LOPPU-

JÄTE

Summa /  

KAR-

TONKI

Summa /  

SER

Summa / 

PAPERI

Summa /  

METALLI

Summa / 

LASI

YHT.

Yhteensä  

kg / vuosi
38 133 39 38 12 52 13 20 345

% osuus  
11 39 11 11 4 15 4 6

Jätteiden lajittelu on lähes kaikkien mielestä tärkeää, kun 

Kymenlaakson Jäte kyselee asiaa asukkailta kahden vuo-

den välein tehtävissä asukaskyselyissä. Viimeisin kyse-

ly tehtiin marras-joulukuussa ja tulokset saatiin tammi-

kuussa.

- Kysymme myös, mikä estää lajittelemasta, jos asukas 

vastaa, että hän ei lajittele jätteitään, kertoo viestintäpääl-

likkö Anne Sironen.

Näin järjestät tilat lajittelulle!

Sitä kysyimme asukas- 

kyselyssämme ja saimme monia  

käytännön syitä vastaukseksi.

Eteisen penkki voi toimia lajittelukassien piilopaikkana.

Nelihenkinen perhe punnitsi 
jätteensä vuoden ajan

Jonkin verran tilaa tarvitaan, mutta ei juuri rahaa 
Useimmat asukkaiden mainitsemat lajittelun esteet ovat 

hyvin käytännöllisiä. Osa mainitsee, että hyötyjätteiden 

keräysmahdollisuus, esimerkiksi ekopiste sijaitsee kauka-

na. Toinen esille nouseva asia on lajittelun vaatiman tilan 

puute asunnossa.

- Jätteiden lajitteluun ei välttämättä tarvita isoa kymme-

nen jäteastian lajitteluvaunua. Ei juuri kenelläkään ole sel-

laista. Sen sijaan lajittelun voi järjestää pienellä rahalla ja 

lähes ilmaisilla välineillä kekseliäästi sopivia tiloja ja sopu-

koita asunnosta etsien, kannustaa Sironen.

Tilaa lajittelulaatikoille, -sangoille tai -pusseille voi löy-

tyä esimerkiksi eteisen kaapeista, siivouskaapista, kuistilta 

tai vaikkapa arkkupenkistä. Myös keittiöstä tilaa voi löytyä 

allaskaapin lisäksi muistakin kaapeista. Paperinkeräyksen 

voi järjestää vaikkapa lattialla seisovalla tukevalla kassilla 

tai telineellä, johon voi laittaa paperikassin. 

Näin nelihenkinen perhe lajitteli vuoden aikana kierrätykseen lähes 90% jätteistään

Mikä estää lajittelemasta? 

Saako muovipakkaukset pakata muovipussiin?
– Muovikassia voi käyttää erilaisten muovipak-

kausten pakkaamiseen ja kuljettamiseen, sillä la-

jitteluprosessin alkupäässä on ns. pussinrepijä, 

joka aukaisee kassit ennen jatkokäsittelyä.

Kelpaavatko muoviset kahvikapselit  
keräykseen?
– Eivät kelpaa muovipakkausten keräykseen.

Kuinka perusteellisesti muovipakkaukset  
pitää pestä?
– Pakkausten tulee olla tyhjiä, puhtaita ja kuivia. 

Pakkauksissa ei saa olla ruokajäämiä tai mui-

ta ainejäämiä. Valuta pakkaukset myös kuiviksi. 

Hyvin likaisia tai vaikeasti puhdistettavia pakka-

uksia ei kannata pestä. Jos puhdistukseen tar-

vitaan lämmintä vettä tai pesuaineita, voi olla 

ympäristön kannalta parempi laittaa pakkaus 

loppujätteeseen. Nyrkkisääntönä voi pitää sel-

laista puhtautta, joka mahdollistaa pakkausjät-

teen pidempiaikaisen säilytyksen kotona. Tarvit-

taessa huuhtaisu kylmällä vedellä riittää.

Saako biohajoavat pakkaukset laittaa muovi-
pakkauskeräykseen?
– Biohajoavat pakkaukset on tarkoitettu ensisi-

jaisesti kompostointiin, mutta ne voi laittaa muo-

vipakkausten keräykseen. Kierrätysprosessissa 

biohajoava pakkaus kuitenkin ohjautuu energia-

hyödyntämiseen eikä raaka-aineeksi, sillä itses-

tään hajoavana materiaalina se aiheuttaisi hait-

taa kierrätysprosessissa. 

Voiko mustan muovipakkauksen laittaa muovi-
pakkauskeräykseen?
– Kyllä voi. Tällä hetkellä laitteisto ei vielä pysty 

erottamaan muovin laatua mustasta materiaalis-

ta, mutta laitteistoja kehitetään koko ajan. Mus-

ta muovi päätyy tällä hetkellä energiaksi, kuten 

muukin lajittelusta yli jäävä muovi.

Voiko muovisen taimiruukun laittaa  
keräykseen?
– Kyllä. Vaikka sekin on mustaa muovia, se kel-

paa keräykseen. Ruukkujätettä syntyy paljon. 

Kunhan mustan muovin tunnistaminen kehittyy, 

saadaan nekin tulevaisuudessa talteen raaka-

aineeksi.

Usein kysyttyä  
muovipakkauksista

Lajittelua varten ei tarvita 

kalliita välineitä, sen voi  

järjestää hyvin edullisesti.
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KOUVOLA

Anjalankosken alue

Keltakangas Hallitie 2, ABC ● ● ● ● ●

Enäjärvi Sorsankuja ● ● ●

Myllykoski
Keskikoskentie 3, K-Supermarket 
Ruokamylly

● ● ● ● ● ●

Liikkala Kujalankulmantie 9 ● ● ●

Ruotila Ruotilankuja ● ● ●

Saaramaa Saaramaantie 89 ● ● ●

Kaipiainen Kaipiaistentie 14, Sale ● ● ● ●

Sippola Sippolantie 20, Sale ● ● ● ● ●

Savero Polventie 2 ● ● ●

Muhniemi Muhniementi ● ● ●

Anjala Elimäentie 30, K-Market ● ● ● ● ●

Inkeroinen Spännärintie 2, Tokmanni ● ● ● ● ● ●

Ummeljoki Kansakouluntie ● ● ●

Elimäen alue

Koria Suviojantie, ABC-Nappa ● ● ● ● ●

Löytty Lakiasuontie 254 ● ● ●

Niinimäki Jänkhäntie 1 ● ● ● ●

Ratula Ratulantie 709 ● ● ●

Raussila Raussilantie 480 ● ● ●

Koria Kyminasemantie 6, K-Market ● ● ● ● ● ●

Elimäki Vanhamaantie 16, S-Market ● ● ● ● ● ●

Soiniitty Soiniityntie 788 ● ● ●

Teuroinen Teuroistentie 261 ● ● ●

Värälä Sikomäentie 9 ● ● ●

Jaalan alue

Kimola Eiraskanmutka 8 ● ● ●

Paljakka Mäntyharjuntie 2837 ● ● ●

Siikava Mäntyharjuntie 531 ● ● ●

Jaala Jaalantie 117, S-Market ● ● ● ● ● ●

Jaala
Mäntyharjuntie 1265, Tarmo Harto-
lan Puoti \ U0026 Baari Oy

● ● ● ●

Uimila Uimilantie 615 ● ● ●

Verla Verlantie 255 ● ● ●

Vanhan Kouvolan alue

Kaunisnurmi Eräpolku 16 ● ● ● ● ●

Keskusta Tunnelikatu ● ● ● ● ●

Vahtero Toukomiehentie 2, K-Market ● ● ● ● ●

Tornionmäki
Utinkatu 65,  
K-Supermarket Torkkari

● ● ● ● ● ●

Palomäki Mansikka-ahontie ● ● ● ● ●

Mielakka Kouvola, Mielakka ● ● ● ● ●

Pappikallio Nietoskatu ● ● ● ● ●

Prisma Tommolankatu 9, Prisma ● ● ● ● ● ●

Eskolanmäki Tasankotie 11, Sale ● ● ● ● ●

Viitakumpu Viertolantie 13 ● ● ● ● ●

Ravikylä Talonpojantie 2 ● ● ● ● ●

Lehtomäki Madekuja 3, S-Market ● ● ● ● ● ●

Kankaro Kartanokatu 2, K-Supermarket ● ● ● ● ●

Kuusankosken alue

Tervasharju Tervasharjunkatu 1, K-Citymarket ● ● ● ● ● ●

Voikkaa Huoltamokuja 4 ● ● ● ● ● ●

Rantakulma Väkevänkuja 2, KT-Sport ● ● ● ● ●

Mäyränkorpi Mäyränkorventie 2 ● ● ● ● ●

Mörkölinja Kyminkatu ● ● ● ●

Puistomaa Valtakatu ● ● ● ●

Naukio Messutie 1 ● ● ● ●

Niskala Niskalantie 90 ● ● ● ●

Pilkanmaa Rajatie ● ● ● ●

Maunuksela Kiltatie 10, Tokmanni ● ● ● ● ● ●

Kymenranta Kyöpäriläntie 4, Sale ● ● ● ● ● ●

Keskusta Lukionkuja ● ● ● ● ● ●

Tähtee Tähteentie 25 ● ● ● ● ●

Valkealan alue

Utti Utintie 88, Uttihalli ● ● ● ● ●

Kirkonkylä Kalevantie 1, ABC ● ● ● ● ●

Aitomäki Aitomäentie 998 ● ● ●

Anttila Anttilantie 490 ● ● ●

Hillosensalmi Hillosensalmentie 215 ● ● ●

Kääpälä Kääpäläntie ● ● ●

Pihlajasaari Kukonmäentie 1 ● ● ●

Selänpää Selänpääntie 594, paloasema ● ● ● ●

Vuohijärvi Näkkimistöntie 16, Siwa ● ● ● ●

Jokela Kauniskankaantie 2, S-Market ● ● ● ● ● ●

Tirva Tirvantie 762 ● ● ●

Tuohikotti Alakylänraitti 6 ● ● ● ●

Voikoski  
(kesäpiste)

Kuismantie 15 ● ● ●

IITTI

Haapa-Kimola Maakansantie 628 ● ● ●

Kirkonkylä Lyöttiläntie 1 ● ● ●

Kausala Merrankuja 2, K-Market Tiltuntori ● ● ● ● ● ●

Lyöttilä Lyöttilantie 355 ● ● ●

Mankala Ratatie 150 ● ● ●

Niinimäki Niinimäentie 1 ● ● ●

Perheniemi Rantatie 1 ● ● ●

Perä-Mankala Mankalantie 586 ● ● ●

Huutotöyry Vuolenkoskentie 1427, Sale ● ● ● ● ●

Säyhtee Rantakuja 36 ● ● ●

MIEHIKKÄLÄ

Ahomäki Muurolantie 710 ● ● ●

Muurikkala Tohmonmäentie 5 ● ● ●

Kirkonkylä Hurttalantie / kangastie ● ● ●

Salo-Miehikkälä Maaskolantie 7 ● ● ●

Suur-Miehikkälä
Pyhällöntie 2B2,  
Tarmo Kyläpuoti Rami Oy

● ● ●

Kalliokoski Kalliokoskentie 45 ●

PYHTÄÄ

Kirkonkylä Pyhtääntie 38-40, ABC Majakka ● ● ● ● ●

Siltakylä Malminsuontie 2, K-Market Siltis ● ● ● ● ● ●

Huutjärvi Lökörentie, Lökören satama ● ● ● ●

Vastila Sahantie 14, Monitoimitalo ● ● ● ●

VIROLAHTI

Ravijoki Museotie 1336 ● ● ● ●

Virojoki Itätie 1, S-Market ● ● ● ● ● ●

Klamila Museotie 1878, Sale ● ● ●

HAMINA

Tallinmäki Tallinmäenkatu 5 ● ● ● ● ●

Husula Joukahaisentie 36, Sale ● ● ● ● ● ●

Neuvoton Mäkeläntie 1, Sale ● ● ● ● ● ●

Poitsila Riekontie 3, Sale ● ● ● ●

Pyhältö Mäenpääntie 4, Sale ● ● ● ● ●

Uusi-Summa Tuhkamäenpolku 1, Siwa ● ● ●

Itäväylä Helsingintie 1, kauppakeskus ● ● ● ● ● ●

Vilniemi Seurantalontie 6 ● ● ● ●

Keskusta Rautatienkatu 2 ● ● ● ● ● ●

Metsäkylä Metsäkyläntie 392 ● ● ● ●

Mäntlahti Pyötsaarentie 27 ● ● ● ●

Kannusjärvi Keskikyläntie 233 ● ● ●

KOTKA

Keltakallio Haminantie 1, ABC- Amiraali ● ● ● ● ●

Mäntykangas Hiidenkirnuntie, pizzeria ● ● ● ●

Ristinkallio Lautakontie ● ● ● ● ●

Hovila Temppelikatu 2 ● ● ● ●

Korela Peurantie, K-Market ● ● ● ●

Hovinsaari Sahankatu 2 ● ● ● ● ●

Jumalniemi Jumalniementie 8, K-Citymarket ● ● ● ● ● ●

Keskusta Papinkatu 3 ● ● ● ● ●

Mussalo Harjantauksentie 11, K-Market ● ● ● ● ● ●

Etukylä Hevossaarentie ● ● ● ● ●

Sutela Hakamäentie 1, Prisma ● ● ● ● ● ●

Kotkansaari Suursaarenkatu 3, Tokmanni ● ● ● ● ● ●

Hirssaari Salakantie 2, Sale ● ● ● ● ● ●

Koivula Ruhanpolku 24 ● ● ● ● ●

Metsola Tilhintie/Teerentie, veneranta ● ● ● ● ●

Metsäkulma Pokakuja 1, K-Market ● ● ● ●

Karhula Karhulantie 30, S-Market ● ● ● ● ● ●

Karhuvuori Tarinatie 2-4, S-Market Karhuvuori ● ● ● ● ● ●

Tavastila Tavastilantie 225 ● ● ●

Tiutinen Tiutisentie ● ● ● ●

Sapokka Juha Vainionkatu, P-alue ● ● ● ● ●

LAPINJÄRVI

Heikinkylä Hopeabackantie 10 ● ● ●

Kirkonkylä Lapinjärventie 1 ● ● ● ● ● ●

Kimonkylä Tuulennousu 6 ● ● ●

Lindkoski Lindkoskentie 254 ● ● ● ●

Pukaron Paroni Koivistontie 2 A ● ● ● ●

Porlammi koulupolku 8 / Myrskyläntie 10 ● ● ● ● ●

MÄNTYHARJU

Halmeniemi Halmeniementie 249 ● ● ● ●

Mynttilä Tiilikkalantie 542 ● ● ● ●

Nurmaa Jaalantie 570 ● ● ● ●

Vihantasalmi Vihanninranta 1, Neste ● ● ● ●

Keskusta Pentinpolku 2, S-Market ● ● ● ● ● ●

Toivola Lintulanlinja 200 ● ● ● ●

Valtola Valtolantie 2571 ● ● ● ●

METALLI KARTONKI PAPERI VAATE MUOVILASI METALLI KARTONKI PAPERI VAATE MUOVILASI

RINKI-ekopisteetKymenlaakson Jäteen ekopisteet

Ekopisteet
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 KULJETUSPALVELUT

Yhä useampi alueemme jäteastia kipataan bio-

kaasulla kulkevan jäteauton kyytiin. Ensim-

mäiset biokaasua käyttävät jäteautot tulivat 

Kouvolaan vuosi sitten. Niillä tyhjennetään ta-

loyhtiöiden biojäteastioita. Biojäte toimitetaan käsiteltä-

väksi laitokseen, joka tekee jätteestä biokaasua. Ruokajäte 

kulkee siis keittiöstä jäteauton tankkiin.

Kaksilokeroinen auto vähentää kuljetuksia
Kotkassa biokaasukäyttöiset jäteautot ilmestyivät katuku-

vaan joulukuussa 2018. Nämä autot ovat kaksilokeroisia, 

mikä tarkoittaa, että niissä on kaksi erillistä kuormatilaa. 

Auton kyytiin voi tyhjentää kahta eri jätelajia samalla ker-

taa, eivätkä jätelajit pääse sekoittumaan keskenään. Kou-

volassa samanlaiset kaksilokeroiset biokaasuautot otetaan 

käyttöön uudessa urakassa, joka alkaa heinäkuussa 2019.

Jätteenkuljetusten päästöjä pienennetään biokaasua käyttävillä jäteautoilla. 

Autojen kyytiin voi ottaa kahta eri jätettä samalla kerralla.

HEIDI NEVALAINEN

Kaksilokeroauton toiseen lokeroon kerätään loppujätettä 

ja toiseen esimerkiksi muovipakkauksia tai muuta hyöty-

jätettä. Tämän ansiosta esimerkiksi taloyhtiön pihassa ei 

enää tarvitse käydä eri jäteautoa jokaiselle eri jätelajille, 

joten kuljetusten määrä vähenee. Loppujätekuorma vie-

dään edelleen Kotkan Hyötyvoimalaan ja hyötyjätekuormat 

omiin vastaanottopaikkoihinsa.

Jätteenkuljetukset näyttävät esimerkkiä
Uudenlaisia jäteautoja haluttiin käyttöön, koska ne lisää-

vät jätteenkuljetusten ympäristöystävällisyyttä.

– Haluamme näyttää esimerkkiä päästöjen vähentämi-

sessä ja puhtaampien teknologioiden käyttöönotossa. Myös 

meidän on tärkeää ottaa huomioon ympäristö- ja ilmastota-

voitteet, toteaa Kymenlaakson Jätteen asiakaspalvelupääl-

likkö Virpi Leppälä. 

Kymenlaakson Jäte Oy hoitaa kotien jätteen-
kuljetukset ja kaiken niihin liittyvän asiakas-
palvelun Iitissä, Kotkassa, Kouvolassa ja Män-
tyharjulla. Muun muassa näihin kysymyksiin 
asiakaspalvelussamme usein vastataan. 

Jäteastia tyhjennetään liian usein.  
Voiko tyhjennysväliä pidentää?
– Kyllä voi, jos käytössänne on kompostori ruo-

kajätteille tai erillinen biojäteastia. Tavallisin tyh-

jennysväli loppujäteastialle on 2 viikkoa, mutta 

kun ruokajätteet kompostoidaan, voi tyhjennys-

väli olla 4, 8 tai 12 viikkoa. Täytä asiointilomake 

nettisivuillamme tai ota yhteyttä asiakaspalve-

luumme.

Miksi jäteauto ei aina käy samana viikon- 
päivänä?
– Kohteet laitetaan yleensä jonkin tietyn viikon-

päivän reitille, mutta muutoksia voi tulla. Siksi 

sanommekin, että tyhjennyspäivä on +/- 1 päivä 

eli jäteauto voi joskus tulla päivän tavanomaista 

aiemmin tai myöhemmin. Arkipyhäviikkoina tyh-

jennyspäivä voi siirtyä kahdellakin päivällä.

Olemme koko kesän mökillä eikä kotona tule  
jätettä. Voiko kodin jätehuollon laittaa tauolle?
– Kyllä voi. Ilmoita meille, minä aikana vakitui-

sella asunnolla ei tarvita jäteastian tyhjennyk-

siä. Näin vältyt myös hukkanoutomaksulta, joka 

peritään, jos jäteauto käy pihassasi turhaan. Alle 

6 kuukauden tyhjennystaukoa voit pyytää asia-

kaspalvelustamme. Pidemmät tauot anotaan Ky-

men jätelautakunnalta.

Olen muuttamassa. Mitä jätehuollon kanssa  
tulee tehdä?
– Jos muutat pois omakotitalosta, ilmoita asias-

ta meille, niin tiedämme päättää sopimuksesi. 

Jos olet muuttamassa omakotitaloon, tarvitsee 

sinun tehdä sopimus jäteastian tyhjennyksistä. 

Voit olla yhteydessä asiakaspalveluumme pu-

helimitse, sähköpostilla tai nettisivujen kautta. 

Taloyhtiöissä jätehuoltoasiat on tavallisesti hoi-

dettu taloyhtiön kautta.

Jätteenkuljetusten asiakaspalvelu palvelee jäte- 

astian tyhjennyksiin liittyvissä asioissa Iitin,  

Kotkan, Kouvolan ja Mäntyharjun asukkaita.

Avoinna ma–pe klo 8–16

Asioi verkossa: www.kymenlaaksonjate.fi

asiakaspalvelu@kymenlaaksonjate.fi

puhelin 05 744 3474 

Jätteenkuljetusten
asiakaspalvelu

Kiinnitä laskua maksaessasi huomiota 

ainakin kahteen asiaan: tilinumeroon 

ja viitenumeroon. Kun nämä kak-

si ovat oikein, kohdistuu maksamasi 

maksu oikean asiakkaan tietoihin. 

Tarkista tilinumero ja viitenumero aina siitä 

laskusta, jota olet maksamassa. Vanhan laskun tiedot eivät 

enää ole oikeat.

Laskun keskiosassa on Selite-kohta, josta näet, mitä mak-

suja sinulta laskutetaan. Maksujen loppusummat näkyvät 

oikeanpuoleisesta sarakkeesta.

Näin luet laskuamme
Jos lasku koskee jäteastian tyhjennyksiä, on Selite-kohtaan 

listattu kaikki tällä kertaa laskutettavat tyhjennyskerrat. 

Jos laskuun on kirjattu ”hukkanouto”, se tarkoittaa, ettei 

jäteastiaasi ole löytynyt tai se on ollut tyhjä.

Ekomaksulaskun keskiosaan on kirjoitettu osoite, jossa 

olevaa asuntoa lasku koskee. Lisäksi kerrotaan, onko kyse 

ympärivuotisessa käytössä olevan asunnon ekomaksusta 

vai vapaa-ajan asunnon ekomaksusta.

Laskun keskivaiheilta löydät myös yhteystiedot laskuasi 

hoitavalle laskuttajalle. Ota häneen yhteyttä, jos sinulla on 

kysyttävää laskusta. 

Saitko 
meiltä 
laskun?

Käytä laskua maksaessasi 

vain näitä tilinumeroita. Jos 

olet tallentanut jätelaskun 

tiedot maksupohjaksi verkkopankis-

sa, tarkista, että tilinumero siinä on 

oikein. Nordean tilinumero on pois-

tunut käytöstä. 

E-lasku ja suoramaksu ohjautuvat 

automaattisesti oikealle tilille.

2.1.

Saajan
tilinumero

Mottagarens
kontonummer

Saaja
Mottagare

IBAN

Kymenlaakson Jäte Oy

38,44Eräpäivä
Förfallodag 26.04.2019

TI
LI

SI
IR

TO
. G

IR
ER

IN
G

12.04.2019

Euro

ARTTURI ASIAKAS

Allekirjoitus
Underskrift

Op

Viitenumero
Ref.nr

SHB

Maksajan
nimi ja
osoite

Betalarens
namn och

adress 12345 KIERRÄTYSKYLÄ Päivämäärä / Datum:
Lajittelupolku 2

Ekokaari 50
46860 KELTAKANGAS

Tililtä nro
Från konto nr

Lasku on maksettava pankkisiirrossa mainitulle
tilille!
Fakturan bör inbetalas på bankgirot nämnda
bankkonto!

Asiakasnumero / Kundnummer:

Laskunumero / Fakturanummer:

82-0000000-00

6319134

2.

6319 13482 00000 00003 3.

1.
FI47 3131 3001 0403 93
FI96 5750 0120 3322 50

Kysymme sinulta laskunu-

meroa, jos olet yhteydessä 

asiakaspalveluumme las-

kuun liittyen.

Huomaathan, että sinulla voi olla use-

ampi asiakasnumero, jos olet sekä 

ekomaksu- että jätteenkuljetusasi-

akas.

Käytä aina maksaessasi vii-

tenumeroa. Viitenumero ker-

too meille, kenen laskusta on 

kyse, ja maksu kohdistuu oikealle 

laskulle.

Yksi auto, kaksi jätettä

3.

Usein kysyttyä
jätteenkuljetuksista
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Kouvolassa nyt toukokuussa alkava muovipakka-

usten keräys on aktivoinut isännöitsijöitä kysele-

mään apua keräysastioiden järjestämiseen jäte-

katoksessa ja erityisesti muovipakkausjätteen jäteastian 

mitoittamiseen ja tyhjennysväleihin.

- Yleisin pulma on muovinkeräysastian mahtuminen jä-

tekatokseen, toteaa palveluneuvoja Taina Gadding. Useim-

miten hyvä ratkaisu on yhden loppujäteastian vaihtaminen 

muovipakkausten keräykseen. Tämä onnistuu isommissa 

taloyhtiöissä.

- Pienemmissä on voitu vaihtaa jokin astia pienemmäksi 

ja sitten tarkistettu tyhjennysvälit kuntoon. 

Muovipakkausten keräyksessä taloyhtiö voi käyttää jo-

tain olemassa olevaa jäteastiaa, jos sellainen on vapaana. 

Jos astiaksi valitaan vanha loppujäteastia (harmaa), voi olla 

viisasta sijoittaa se kauemmas loppujäteastiasta, että muovi-

pakkaukset ja loppujätteet eivät mene vahingossa sekaisin.

Tainan vinkit jätteenkeräyspisteestä vastaavalle:
1) tarkistetaan, että kaikkien eri jätejakeiden jäteastioiden 

koko on sopiva

2) optimoidaan tyhjennysvälit

3) laitetaan opasteet ja astiatarrat kuntoon

4) tiedotetaan asukkaille, esimerkiksi uudesta muovipak-

kausten keräyksestä

5) sijoitetaan jäteastiat niin, että ne on helppo tyhjentää. 

Mahtuuko muovin- 
keräysastia jätekatokseen?
Kymenlaakson Jätteen palveluneuvoja on kiertänyt kevään aikana  

taloyhtiöissä ja kuntien kiinteistöjen jätepisteillä neuvomassa 

jätteenkeräyksen järjestelyissä. 

Palveluneuvoja Taina Gadding on käynyt neuvomassa 
Kuusankosken Varismäentiellä sijaitsevassa taloyhtiössä, 
miten muovipakkausten keräys kannattaa järjestää.

Neuvontaa Kesätuulella  
-tapahtumassa  

Haminassa la 25.5.
KYMENLAAKSON JÄTTEEN ympäristökouluttaja Lau-

ra Sartamo tulee neuvontateltan kanssa Kesätuulella -ta-

pahtumaan Haminaan lauantaina 25. toukokuuta. Asukkaat 

voivat tulla kyselemään ajankohtaisista asioista ja testaa-

maan, kuinka hyvin he tunnistavat vaaralliset jätteet. 

Neuvontaa Viranomaiset  
Manskilla -tapahtumassa  

Kouvolassa to 14.8.
KOUVOLAN VIRANOMAISET MANSKILLA -tapah-

tumassa elokuussa on mukana myös Kymenlaakson Jäte 

omalla neuvontateltallaan. Neuvontapisteellä saat tietoa 

jätehuollon ajankohtaisista asioista ja voit kysyä lajittelus-

ta ja palveluista. 

Asukastyytyväisyys korkealla Kymen-
laakson Jätteen hoitamalla alueella
Kymenlaakson Jäte teetti asukastyytyväisyyskyselyn loppuvuodesta. 

Kyselyn tulosten mukaan asukkaat ovat erittäin tyytyväisiä  

Kymenlaakson Jäte Oy:n hoitaminn palveluihin.

ANNE SIRONEN

Kymenlaakson Jäte on hoitanut asukkaiden jäte-

huollon palveluja sitä mukaa kuin sille on tehtäviä 

siirretty. Kouvolan seudun kuntayhtymän purkau-

tuessa vuoden 2009 alussa hoidettavaksi tulivat nykyisten 

Kouvolan ja Iitin alueen jätehuoltopalvelut. Vuonna 2012 

Kotkan ja Mäntyharjun palvelut siirtyivät yhtiön hoitoon, 

vuonna 2013 vuorossa oli Lapinjärvi ja vuonna 2015 Pyh-

tää. Kysely tehtiin loppuvuodesta 2018, eli juuri ennen kuin 

Haminan ja Virolahden jätehuollon palvelut siirtyivät yh-

tiölle.

Kyselyn avulla seurataan, miten Kymenlaakson Jäte on-

nistuu palvelujen tuottamisessa asukkaille. Kysely tehdään 

kahden vuoden välein. Asukkaiden tyytyväisyys palveluihin 

on pysynyt hyvänä ja kun katsotaan peräkkäisten kyselyjen 

tuloksia, on tyytyväisyys kasvanut vuosien mittaan.

Tällä kertaa kysely ulotettiin yhtiön koko toimialueelle. 

Loppuvuonna yhtiö ei tuottanut vielä palveluja Haminaan, 

Virolahdelle eikä Miehikkälään. 

Tuloksista näkee, että niissä kunnissa, joissa kunta hoi-

ti viime vuonna itse jätehuollon palvelut, ei asukkaiden 

tyytyväisyys ollut yhtä korkealla tasolla kuin yhtiön hoita-

missa kunnissa. Miehikkälässä, Virolahdella ja Haminassa 

asukkaiden vastauksien mukaan tyytyväisyys oli hieman 

alemmalla tasolla ainakin vaarallisten jätteiden keräysten 

ja jäteasemapalvelujen osalta. Jatkossa seurataan, paran-

tuvatko arviot palveluista Haminassa ja Virolahdella nyt, 

kun Kymenlaakson Jäte hoitaa palveluja. 

Vaihda sähköiseen laskuun,  
voit voittaa sähköpyörän

KYMENLAAKSON JÄTE kannustaa kaikkia asiakkai-

taan vaihtamaan jätelaskun ja ekomaksun e-laskuksi. 

E-lasku on helppo ja ekologinen vaihtoehto. Vähennät 

paperin määrää, eikä sinun tarvitse enää näpytellä viite-

numeroita tai muita tietoja itse.

Kaikki asiakkaamme, jotka ovat ottaneet e-laskun käyt-

töön lokakuun 2019 loppuun mennessä, osallistuvat ar-

vontaan, jossa palkintona on sähköpyörä. Palkinnon arvo 

on n. 2 000 euroa.

E-lasku otetaan käyttöön verkkopankissa. Helpoiten se 

onnistuu laskun maksamisen yhteydessä, sillä useimmat 

pankit ehdottavat tässä kohtaa e-laskuun siirtymistä. Jos 

verkkopankki kysyy sinulta tunnistetietoa, kirjoita tähän 

kohtaan viitenumero viimeisimmästä laskustasi.

E-laskun voi asettaa menemään maksuun automaatti-

sesti tai vasta sitten, kun olet hyväksynyt maksun. Verk-

kopankeista voi tilata tekstiviesti- tai sähköposti-ilmoi-

tuksen, kun saat uuden e-laskun.

Tarvittaessa voit pyytää 

omasta pankistasi apua 

e-laskuasioihin. Kymen-

laakson Jäte ei voi tehdä 

e-laskusopimusta asiak-

kaan puolesta. 

Puutarhajätteille noutopalvelu 
Haminassa, Iitissä, Kotkassa, 

Kouvolassa ja Pyhtäällä
PIENTALOT JA TALOYHTIÖT voivat tilata noutopal-

velun puutarhajätteilleen. Tällä kertaa palvelu laajenee 

myös Haminan alueelle. Kymenlaakson Jätteen järjestä-

mä palvelu on tilattavissa Haminassa, Iitissä, Kotkassa, 

Kouvolassa ja Pyhtäällä toukokuun loppuun saakka.

Keräysautoon otetaan vastaan haravointijätettä sekä ha-

ketuskelpoisia oksia ja risuja. Noudon hinta on 10 €/irto-

m³. Nouto maksetaan paikan päällä käteisellä.

Noutopalvelu tilataan Kymen KTK:lta, numerosta 05 230 

7300, arkisin kello 7-16. Noutopäivät ovat Kouvolassa ja 

Iitissä keskiviikkoisin ja eteläisessä Kymenlaaksossa tors-

taisin. 

Jätteet tulee kasata paikkaan, johon pääsee helposti jä-

teautolla. Oksat ja haravointijätteet noudetaan eri kierrok-

silla, joten niitä ei pidä sekoittaa keskenään.

Haravointijätteet on hyvä kerätä pusseihin tai astioihin, 

joista ne saa helposti kaadettua pakkaavan jäteauton 

kyytiin. Oksia tai risuja ei tarvitse katkoa. Ne kerätään au-

ton kyytiin nostokouralla. 
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Kymenlaakson Jäte Oy järjestää touko-, kesä- ja heinäkuussa vaarallisten jätteiden, 

sähkölaitteiden ja metalliromun keräyksiä Lapinjärvellä, Mäntyharjulla, Kouvolassa, Ii-

tissä, Virolahdella ja Haminassa. Keräykseen voi tuoda jätteitä maksutta. Jätteitä saa 

tuoda keräykseen vain silloin, kun keräysautot ovat paikalla.

LAPINJÄRVELLÄ lauantai 1.6.2019

12.00–13.00  Porlammin koulu P-alue, Koulupolku

13.45–14.45  Kirkonkylä ent. linja-autoasema,   

 Lapinjärventie 1

15.30–16.30 Heikinkylä Seurojen talo, 

 Hopeabackantie 10

17.15–18.15 Pukaro, koulun piha, Vanhatie 67

MÄNTYHARJULLA lauantai 15.6.2019

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 3.-12.6.2019
ANJALANKOSKI, maanantai 3.6.2019
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 4.6.2019 
13.00–13.30 Myllykoski Neste, Karttenniementie 240

14.00–14.30 Inkeroinen Teboil, Laaksotie 2

14.45–15.15  Anjala, VPK, Urheilijantie 4  

15.30–16.00  Huruksela, Seuratalo Soihtula,

 Hurukselantie 1953

16.30–17.00 Muhniemi Kuivuri, Muhniementie

17.30–18.00 Takamaa kuivuri, Vallinmäentie 30

ELIMÄKI, keskiviikko 5.6.2019
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

JAALA, torstai 6.6.2019 

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 10.6.2019 
14.00–14.30 Valkeala ABC, Kalevantie 1

14.45–15.15 Anttila ekopiste, Anttilantie 488

15.30–16.00 Vuohijärvi ekopiste, Hiekkakuja 1

16.15–16.45 Hillosensalmi ekopiste, 

 Hillosensalmentie 1266

17.00–17.30 Voikoski ekopiste (asema), Kuismantie 35

VALKEALA, tiistai 11.6.2019 
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 

Vaarallisia jätteitä, sähkölaitteita 
ja metalliromua kerätään  kesä- 
ja heinäkuussa

KERÄYSKIERROKSET

KERÄYKSET KOTKAN, HAMINAN JA  
PYHTÄÄN SAARISTOSSA
KUORSALO, tiistai 2.7.2019
10.00–13.00 Vekanlahden vieraslaituri

KUUTSALO, tiistai 9.7.2019 
10.00–13.00 Yhteysaluksen laituri

HAAPASAARI, tiistai 16.7.2019 
10.00–13.00 Yhteysaluksen laituri

KAUNISSAARI, tiistai 30.7.2019 
10.00–13.00 Yhteysaluksen laituri

IITTI, keskiviikko 12.6.2019

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

VIROLAHDELLA lauantai 6.7.2019

9.00–9.30  Kattilainen,  

 Nopalantien ja Vaalimaantien risteys

9.45–10.15  Ravijärvi vpk talo, Piispantie 91

10.45–11.15 Säkäjärvi urheulukenttä, Soukantie 100

11.30–12.00 Kotola, Mattilantie 318 vpk

12.15–12.45 Vaalimaa ent .vpk, Kotolantie 41,

14.00–14.30 Kirkonkylä kirkon p-alue, Kirkontie 500 

14.45–15.15 Pihlaja, Mäkipirtintie 260 

15.30–16.00 Ravijoki KLJ ekopiste, Kääriänmäentie ja 

 Museotien risteys

16.15–16.45 Klamila koulu, Häppiläntie 750

HAMINASSA 12-13.7.2019 
perjantai 12.7.2019

9.00–9.30 Husula, Rinki-ekopiste, Joukahaisentie 36

9.45–10.15 Reitkalli, ent. koulun risteys, Reitkallintie 569

10.30–10.45 Neuvoton, Rinki-ekopiste, Mäkeläntie 1

11.00–11.30 Uusi-Summa, Rinki-ekopiste, Siitosentie 42

12.15–12.45 Rinki-ekopiste, Rautatienkatu 2

13.00–13.30 Tallinmäki, Rinki-ekopiste, Tallinmäenkatu 5

13.45–14.15 Vilniemi, Rinki-ekopiste, Seuratalontie 6

14.30–15.00 Mäntlahti, Hyötyjätepiste, Pyötsaarentie 27

lauantai 13.7.2019

9.00–9.30 Kirkkojärven Koulu,Kirkkojärvi 347

9.45–10.15 Myllykylä, Parkon kauppa, Myllykyläntie 154

10.30–10.45 Paijärven ent. kauppa,Kylänmäki 291

11.00–11.30 Onkamaa Kuivuri, Kotolantie 13

11.45–12.15 Ihamaa Vasapirtti, Vasapirtintie 25

13.00–13.30 Pyhältö Rinki-ekopiste, Mäenpääntie 4

13.45–14.15 Kitula, ent. koulu / kioski, Kitulantie 50

14.30–15.00 Kannusjärven koulu, Keskikyläntie 233  

15.30–16.00 Metsäkylä, Hyötyjätepiste,Metsäkyläntie 392

KODIN JÄTEASTIOIHIN päätyy edelleen vaarallisia 

jätteitä, vaikka niiden oikea paikka olisi vaarallisen jätteen 

keräyksessä. Tutkimusten mukaan noin 1 % roskapussien 

sisällöstä on yhä vaarallista jätettä.

Vaaralliset jätteet ovat ympäristölle niitä haitallisimpia, 

joten on tärkeää, että kaikki lajittelevat vaaralliset jätteet 

erilleen ja tuovat ne keräykseen. Kodin jätekatos ei ole oi-

kea paikka vaarallisille jätteille.

Vaarallista jätettä voi olla sinunkin kodissasi
Vaarallista jätettä ovat kaikki sellaiset aineet, jotka aihe-

uttaisivat ympäristölle haittaa joutuessaan luontoon. Moni 

tietää, että maalit, öljyt ja akut eivät kuulu tavalliseen jä-

teastiaan, mutta myös monet tavallisemmat kodin tarvik-

keet voivat olla vaarallista jätteitä. Tällaisia ovat esimer-

kiksi lääkkeet, paristot ja energiansäästölamput.

Osa puhdistusaineista ja kosmetiikastakin voi olla vaa-

rallista jätettä. Vaarallisen jätteen tunnistaa usein puna-

mustasta vaarallisen aineen merkinnästä. Aina merkintää 

ei kuitenkaan purkeissa ole. Jos olet epävarma, voit sil-

ti tuoda jätteen jäteasemalle tai kiertävään keräykseen. 

Voit myös tutustua lajitteluohjeisiin osoitteessa vaaralli-

nenjate.fi. 

Tunnistatko  
vaaralliset jätteet?

HEIDI NEVALAINEN

Viisi paikkaa  
vaaralliselle jätteelle

1. JÄTEASEMAT ottavat maksutta vastaan kaikki 
kotitalouksien vaaralliset jätteet.

2. KIERTÄVÄÄN keräykseen voi tuoda maksutta 
vaarallista jätettä sekä sähkölaitteita ja metallia.

3. KAUPAT JA KIOSKIT keräävät käytettyjä pa-
ristoja. Yleensä keräys on kaupan eteisessä, pu-
namustassa pahvilaatikossa.

4. APTEEKIT ottavat vastaan lääkejätteitä sekä 
elohopeakuumemittareita ja käytettyjä neuloja 
tai ruiskuja.

5. FORTUM noutaa maksutta yli 200 litran öljye-
rät, jos öljy on uusiokäyttöön kelpaavaa. Kysy li-
sää Fortumilta: p. 010 755 1625

Merkki auttaa 
tunnistamisessa

Poistuvat merkit Uudet merkit

Välittömästi 
myrkyllinen

Paineen- 
alaiset kaasut

Vakava 
terveysvaara

Haitallinen tai
ärsyttävä

Syövyttävä

Ympäristölle
vaarallinen

Syttyvä HapettavaRäjähtävä

Jos pakkauksessa on mikä tahansa alla olevista 
merkeistä ja ainetta on pakkauksessa vielä jäljellä, 
on kyse vaarallisesta jätteestä. Vanhoissa pakkauk-
sissa merkinnät voivat vielä olla väriltään oransseja.

Muistathan, että esimerkiksi tyhjä hiuslakkapul-
lo ja tyhjä maalipurkki kelpaavat metallijätteeseen, 
koska vaarallista ainetta ei niissä enää ole.
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HAMINA
Salmenkylän pienjäteasema
Suokalliontie 131, 49400 Hamina, p. 040 199 1193
ma 8–18, ti–to 10–17, pe 8–18

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.

VIROLAHTI
Kiertävä jäteasema Virolahdella
Aika: kuukauden viimeinen lauantai klo 9-13,
keväällä ja kesällä 2019 päivät ovat 27.4., 25.5., 
29.6., 27.7., 31.8. ja 28.9.
Paikka: Opintie 5, ent. kunnan varikko

Kymenlaakson Jätteen  
jäteasemien aukioloajat
Haminassa, 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.

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

Ajantasaiset tiedot saa kunnasta.

Kortti käy maksuvälineenä

Tiesitkö, että kaikilla Kouvolan, Iitin, Mäntyharjun, 
Kotkan, Haminan ja Virolahden jäteasemilla voi 
maksaa maksut kortilla. Maksuvälineinä käyvät 
pankki- ja luottokortit. Jäteasemien korttimaksu-
laitteissa on lähimaksun mahdollisuus, joten usein 
kassalla käynti onnistuu pienellä käden heilautuk-
sella. Toki maksamiseen voi edelleen käyttää myös 
käteistä.

Jäteaseman palvelut järjestetään Virolahdelle syyskuulle 

saakka joka kuukauden viimeinen lauantai. Päivät on lyö-

ty lukkoon syyskuun loppuun saakka. Kiertävällä jätease-

malla otetaan vastaan lajiteltuja jätteitä, korkeintaan hen-

kilöauton peräkärryllisen verran.

Aika:  kuukauden viimeinen lauantai klo 9-13,

 keväällä ja kesällä 2019 päivät ovat 27.4., 25.5.,  

 29.6., 27.7., 31.8. ja 28.9.

Paikka:  Opintie 5, ent. kunnan varikko

Hinnat ja maksaminen
Maksutta otetaan vastaan kodin vaaralliset jätteet, metal-

liromut sekä kodin sähkölaitteet. Muusta jätteestä peri-

tään jäteasemien hinnaston mukainen maksu. Maksuvä-

lineenä käy käteinen ja pankkikortti. 

Kymenlaakson Jäte Oy alkoi vuoden vaihteessa hoitaa Ha-

minan jäteasemaa, kun jätehuollon palvelutehtävät siir-

tyivät Kymenlaakson Jätteen hoidettaviksi. Asukkaiden 

toiveiden mukaisesti aukioloaikoja lisättiin etenkin arki-

iltoihin. Tavoitteena on, että jäteasema pystyy näin palve-

lemaan entistä paremmin myös työssäkäyviä.

Uudet aukioloajat ovat: ma 8-18, ti-to 10-17, pe 8-18. 

Maatilojen muovijätteet voidaan luokitella laadun mukaan 

muutamaan ryhmään, jotka vaativat erilaisen käsittelyn. 

Siksi ne tulee pitää maatilalla erillään omissa kasoissaan.

Kerää siis omiin kasoihinsa seuraavat:
1. Muovikalvot, kuten auma-, kate ja paalimuovit, 

 lavahuput ja tavalliset pienet muovisäkit

2. Kovat muovit, kuten kanisterit ja tynnyrit

3. Suursäkit, ne ovat vaikeasti murskautuvaa, 

 ristiinkudottua muovia

4. Paaliverkot, ne ovat lujaa ja vaikeasti 

 murskautuvaa muovia

HUOMIO!
•  Keräyksen eivät kelpaa: PVC-muovit, kuten pressut,  

 muoviletkut ja -putket 

Maatilamuovien  
keräyksessä uusi lajittelu

Jäteasema kiertää 
Vuolenkoskella, Vuohi- 
järvellä, Tuohikotissa 

ja Kaipiaisissa 15.–18.7.

• kodin vaarallisia jätteitä

• kodin sähkölaitteita

• metalliromua

• puhdasta puujätettä (ei kestopuuta)

• energiajätettä

• lajittelematonta jätettä

Vastaan otetaan sellaisia jätteitä, jotka eivät mah-
du tai joita ei voi laittaa kiinteistön jäteastioihin tai 
ekopisteille.

Jäteasemalle voi tuoda enintään henkilöauton 
peräkärryllisiä lajiteltua jätettä. Öljyä vain pienet 
määrät, ei tynnyrillisiä.

Keräykseen ei oteta kyllästettyä puuta, asbestia 
eikä pilaantuvaa talousjätettä.

Virolahdella jäteasema 
 kerran kuussa

Kiertävä jäteasema tulee tänäkin kesänä neljään kylään 

Kouvolassa ja Iitissä. Jäteaseman palvelut tuodaan heinä-

kuussa päivän ajaksi Vuolenkoskelle, Vuohijärvelle, Tuohi-

kottiin ja Kaipiaisiin. 

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 pi-

laantuvaa talousjätettä.   Keräysauto noutaa muovit suoraan maatiloilta 

 Noutopalvelu tilataan Kymen KTK,  
p. 05 230 7300 

 Tilauksia otetaan vastaan 30.8. saakka

 Viikoilla 36 ja 37 (2.-14.8.) noudetaan alueet  
Kotka-Pyhtää, Virolahti, Hamina

 viikoilla 38 ja 39 (16.-28.9.) noudetaan alueet  
Kouvola, Iitti, Mäntyharju, Lapinjärvi

 Muovien noudosta peritään 12 € / irto-m3.  
Käteismaksu kuittia vastaan. Laskutettaessa 
laskutuslisä 5 €. Hinnat sis. alv 24 %. 

•  VUOLENKOSKELLA maanantaina 15.7.  
Kaffinpaikka, Vuolenkoskentie 1476, klo 10–16

•  VUOHIJÄRVELLÄ tiistaina 16.7.  
Hiekkakujan entisen ekopisteen lähellä klo 10–16

•  TUOHIKOTISSA keskiviikkona 17.7.  
VPK:n talon pihalla klo 10–16

•  KAIPIAISISSA torstaina 18.7.  
Sale-kaupan luona Kaipiaistentiellä klo 10–16

Haminan jäteasemalle  
laajemmat aukioloajat Miehikkälän kunnan  

ylläpitämä jäteasema

Mitä keräykseen voi tuoda?

info 
LISÄTTY AUKIOLOAIKAA!

Maatilamuovien noutopalvelu 5.8.-27.9.
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TOIMITUS Anne Sironen, Heidi Nevalainen

PÄÄTOIMITTAJA Anne Sironen

KUSTANTAJA Kymenlaakson Jäte Oy

PAINOS 120 000 kpl

PAINOPAIKKA Painoyhtymä Oy, Porvoo

Lehti on painettu Offset Amber 90 g -paperille.

KYMENLAAKSON JÄTE OY

Ekokaari 50, 46860 Keltakangas

p. 05 744 3400, www.kymenlaaksonjate.fi

UUTISIA

Silloin tällöin meiltä kysytään jätemaksujen perus-

teista. Monia vääriä käsityksiä ja huhujakin liikkuu. 

Esimerkiksi käsitys, että jäte olisi rahallisesti arvo-

kasta materiaalia, on useimmiten virheellinen.   

Loppujätettä käytetään polttoaineena Hyötyvoimalas-

sa. Se on edullisempaa kuin sijoittaminen kaatopaikalle, 

mutta ei ilmaista. Jätevoimalalle maksetaan jätteestä kä-

sittelymaksu.

Jätehuollon kustannukset Suomessa ovat omakotitaloissa 

asuvilla vain noin 5 %* ja taloyhtiöissä asuvilla noin 6 %** 

asumisen kustannuksista. Reilusti isompia kuluja ovat esi-

merkiksi lämmitys, sähkö, kiinteistöverot ja kunnossapito.

* Omakotiliiton tutkimus 2018   ** Kiinteistöliiton tutkimus 2018
 
Mitä vähemmän jätettä, sitä pienempi maksu

Onko lajittelu myös halvempaa? Kyllä, 

ahkeralla lajittelulla tyhjennysmaksu-

ja voi saada pienemmäksi. Jos lajittelet 

huolellisesti hyötyjätteet, jää loppujä-

teastiaan vähemmän jätettä ja pärjäät 

pienemmällä astialla tai harvemmalla 

tyhjennysvälillä.

Jos asut taloyhtiössä ja lajittelet huolellisesti hyötyjätteet 

ja laitat ne omaan astiaansa, selviää taloyhtiö harvemmilla 

loppujätteen tyhjennyksillä. Jätemaksut vaikuttavat yhtiö-

vastikkeeseen.

Omakotitalon ja taloyhtiön jätelaskun koko riippuu jäteastian tyhjennys- 

kerroista. Tyhjennysten määrään voi vaikuttaa kompostoinnilla ja lajittelulla. 

ANNE SIRONEN

Näin säästät jäteastiamaksuissa

Jos asut omakotitalossa ja kompostoit biojätteen, saat 

mahdollisuuden pidentää tyhjennysväliä. Tavallinen tyh-

jennysväli on 2 viikkoa. Kompostoimalla ruokajätteet ja 

ilmoittamalla siitä meille, saat mahdollisuuden pidentää 

tyhjennysväliä aina 12 viikkoon asti.

Osa jätehuollon palveluista järjestetään kiinteän suurui-

sella ekomaksulla. Se on kuitenkin melko pieni maksu ja 

sillä järjestetään monia palveluja, joita käyttämällä pihan 

loppujäteastiaan jää vähemmän jätettä. 

Tuo vieraslajien 
kitkentäjäte jäteasemalle
Suomen luontoon alun perin kuulumattomien ja voimakkaasti elintilaa 

valtaavien vieraskasvilajien kitkentäjätteet voi tuoda Ahlmanintien, 

Heinsuon ja Keltakankaan jäteasemille.

Vieraslajit ovat voimakkaasti leviäviä ja ne syr-

jäyttävät ja vievät tilaa kotimaisilta kasvilajeil-

ta. Monia niistä voidaan kuitenkin vielä torjua 

Suomessa. Maailmanlaajuisesti vieraslajit ovat 

toiseksi suurin uhkatekijä luonnon monimuotoisuudelle, 

elinympäristöjen häviämisen ja pirstoutumisen jälkeen.

Suurelle yleisölle tutuimpia vieraslajeja ovat jättipalsami, 

lupiini, kurtturuusu ja komealupiini, muita lajeja on kym-

meniä. Monet vieraskasvilajeista ovat ulkomaista alkuperää 

olevia puutarhakasveja. Luontoon niitä on päässyt leviämään 

muun muassa metsiin vietyjen puutarhajätteiden mukana. 

Puutarhajätteitä ei pidäkään viedä metsään, vaan ne tulee 

kompostoida omalla tontilla tai tuoda jäteasemille.

Vieraslajien oikeaoppinen hävittäminen on tärkeää, jotta 

siemenet ja muut lisääntyvät osat eivät pääse leviämään ym-

päristöön. Esimerkiksi jättiputkien varret ja lehdet voi kom-

postoida tai tuoda jäteasemille tavallisena puutarhajätteenä, 

niistä laji ei pääse leviämään. Kukinnot ja juuret hävitetään 

vieraslajijätteenä, jotta leviäminen estetään. 

Vieraslajijätteet Ahlmanintien, Keltakankaan  
ja Heinsuon jäteasemalle

Missä vastaanotetaan? Ahlmanintien, Keltakankaan sekä Heinsuon jäteasemilla 

Milloin vastaanotetaan? Kesäkaudella eli 1.5.–2.9. aseman aukioloaikoina

Mitä maksaa? Vieraslajijäte otetaan vastaan puutarhajätteen hinnalla, max 1-2 m3 erät.

Miten vieraslajijäte käsitellään vaarattomaksi? Kasvijäte toimitetaan Kotkan Hyötyvoimalaan hävitettäväksi. 

Miten pakataan? Vieraslajijätteet tulee toimittaa jäteasemalle säkkeihin pakattuna.  
Jätettä tuodessa tulee ilmoittaa, että kuormassa on vieraslajijätettä.

taksa-alueet ▷ Kouvola 
& Iitti

Kotka Mänty-
harju

Loppujäte (660 l) 10,75 12,35* 13,82

Biojäte (240 l) 7,86 7,78 10,90

Muovipakkaukset(660 l) 3,18 5,27* -

Muovipakkaukset (240 l) 2,84 3,50* -

Kartonki (660 l) 1,20 6,05 5,44

Paperi (660 l) 0,00 0,00 0,00

Metalli (240 l) 2,36 3,56 5,44

Lasipakkaukset (240 l) 2,36 3,56 6,80

Astiatyhjennyshintojen taksaesitys, 1.7.2019 alkaen

Jätepoliittinen ohjelmatyö  
on käynnistynyt 

KYMEN JÄTELAUTAKUNNAN jäsenkunnat ovat 

käynnistäneet lokakuussa 2018 jätepoliittisen ohjelman 

laadintatyön. Kymen jätelautakunnan alueen 9 kuntaa 

ovat nimenneet edustajansa ohjausryhmään. Ohjaus-

ryhmä on perustanut kolme teematyöryhmää, jotka ovat 

kokoontuneet jo muutaman kerran työstämään ohjelma-

luonnosta. 

Ohjelmatyössä laaditaan yhteinen näkemys siitä, mihin 

suuntaan jätehuoltoa tulevaisuudessa halutaan kehittää. 

Ohjelman valmistuttua se tulee kuntien valtuustojen hy-

väksyttäväksi.  

Toukokuun 21. ja 22. päivinä järjestetään kuntapäättäjille 

ja kuntien asiantuntijoille ja virkamiehille seminaarit Kot-

kassa ja Kouvolassa, joissa ohjelmatyötä esitellään. 

Jätehuoltomääräysten  
päivitys on käynnistynyt

KYMENLAAKSON, LAPINJÄRVEN JA MÄNTY-
HARJUN alueella voimassaolevat Kymen jätelauta-

kunnan jätehuoltomääräykset kaipaavat joiltakin osin 

päivitystä, kun lainsäädäntö on muuttunut. Myös mm. 

muovipakkausten kiinteistökeräys tulee ottaa tarkemmin 

huomioon määräyksissä.  

Jätehuoltomääräyksien päivittäminen on aloitettu ja val-

mistuttuaan ne hyväksytään Kymen jätelautakunnassa. 

Hyötyvirta -alueella avointen  
ovien tapahtumapäivä la 18.5. 
KELTAKANKAALLA Hyötyvirta-yritysalueella toimii 

Kymenlaakson Jätteen lisäksi liuta muita yrityksiä ja toi-

mijoita, jotka muodostavat Hyötyvirta ry:n. Hyötyvirta-

yhdistys järjestää avointen ovien tapahtuman, jossa eri 

toimijat esittäytyvät ja tarjoavat ohjelmaa kävijöille. 

Ohjelmassa on muun muassa ponikärryajelua, luonto-

polku, opastettuja laitoskierroksia sekä makkara- ja me-

hutarjoilu. Lauantaina Keltakankaan jäteasemalle voi tuo-

da maksutta energia-, puu- ja haravointijätteet. Paikalla 

on myös Parik ottamassa vastaan pientavaralahjoituksia.

Järjestäjät: Hyötyvirta ry, XAMK (Kymbio-hanke), Kinno, 

Keltakankaan kyläyhdistys ry, Umacon Oy, Kymenlaak-

son Jäte Oy, Ekokaari Oy, Kymen moottorikerho ry. 

Virolahden ja Haminan  
saariston asukkaille suunni-
tellaan yhteiskeräyspisteitä 

VIROLAHDEN ja Haminan alueelle suunnitellaan lukit-

tuja yhteiskeräyspisteitä. Pisteet on tarkoitettu sellaisille 

kiinteistöille, joiden luo ei jäteautolla pääse ajamaan. Täl-

laisia ovat esimerkiksi saariston asunnot.

Lukitut yhteiskeräyspisteet pyritään sijoittamaan esi-

merkiksi venerantojen läheisyyteen, missä ne olisivat 

mahdollisimman monen saariston asukkaan käytettävis-

sä. Avaimen keräysastioihin saa maksamalla yhteiskerä-

yspisteen vuosimaksun. Asiasta tiedotetaan asukkaille 

lisää myöhemmin. 

Jokaisen kiinteistön tulee olla liittynyt järjestettyyn jätteen-

kuljetukseen. Tämä koskee myös vapaa-ajan asuntoja. 

Miten sitten voit  
itse vaikuttaa  
jätemaksujesi 
suuruuteen?

* Kotkassa loppujäteastioiden ja muovipakkausjäteastioiden tyhjen-
nyshinnoissa on mukana perusmaksu, jolla rahoitetaan samat palve-
lut, jotka muissa kunnissa rahoitetaan ekomaksulla.

Vieraslajiopas ja Nuorten vieraslajitalkoo-opas löyty-

vät verkosta allergia.fi -sivuilta valikosta Vaikuttaminen 

kohdasta Terve askel luontoon. Myös vieraslajit.fi -sivuilta 

löytyy paljon tietoa. Vieraslajien hävittäminen ei ole joka-

miehen oikeus, vaan siitä tulee aina sopia maanomistajan 

kanssa. 

Kuvassa jättiputkien kitkentää, kuva Kouvolan kaupunki.


