
Keltakankaan jätekeskukseen 
rakennetaan lämpölaitos

KYMENLAAKSON JÄTE rakentaa ensi vuoden aika-

na Keltakankaan jätekeskukseen lämpövoimalan, joka 

käyttää polttoaineena pääasiassa kierrätyspuumursket-

ta. Uusi voimala alkaa tuottaa kaukolämpöä Keltakan-

kaan, Myllykosken ja Inkeroisten alueille vuonna 2021. 

Kaukolämmön toimituksesta vuosille 2021-2030 on teh-

ty sopimus KSS Lämpö Oy:n kanssa. 

Kierrätysvoimalan ansiosta eteläisen Kouvolan kau-

kolämmön tuotannon hiilijalanjälki pienenee tuntuvas-

ti. Myllykosken paperitehtaan voimalaitoksen alasajon 

jälkeen alueen kaukolämpö on tuotettu pääosin maa-

kaasulla toimivilla lämpökeskuksilla. Ulkomailta tuodun 

maakaasun vaihtaminen kotimaiseen kierrätyspuumurs-

keeseen vähentää kaukolämmön tuotannon hiilidioksidi-

päästöjä noin 9000 tonnia vuodessa. 

SYKSY 2019

ROSKAVIESTI
JULKINEN TIEDOTE

UUTISIA

J
ätteiden lajittelusta on tullut arkipäivää suurim-

malle osalle meistä. Se onkin hieno asia! Kymen-

laakson Jäte mittaa asukkaiden tyytyväisyyttä 

palveluihin kyselytutkimuksella kahden vuoden 

välein. Samalla on kysytty, mikä estää tai vai-

keuttaa lajittelua. Usein toistuva vastaus on, että 

lajiteltujen jätteiden vienti keräykseen ei ole niin helppoa 

kuin se voisi olla. Joko ekopiste on kaukana tai asukkaalla 

ei syystä tai toisesta ole mahdollisuutta kuljettaa hyötyjät-

teitä ekopisteelle.

Lajittelu on helpointa silloin, kun lajitteluastiat löytyvät 

omasta pihasta. Tällä hetkellä vähintään 10 asunnon talo-

yhtiöissä tulee olla lajitteluastiat useille eri hyötyjätteille. 

Nyt lajittelumahdollisuuksia halutaan parantaa myös pie-

nemmissä, 5-9 asunnon taloyhtiöissä. Kymen jätelautakun-

ta päivitti tänä syksynä alueen jätehuoltomääräykset, jotta 

niillä voidaan kirittää lajittelua entisestään.

Uudistetut jätehuoltomääräykset tulevat voimaan 1. tam-

mikuuta. Ne tuovat tullessaan kaksi selkeää muutosta lajit-

teluvelvollisuuksiin.

Kesällä 2020 muovipakkausten keräys  
vähintään 10 asunnon kiinteistöille
1.7.2020 muovipakkausten keräys tulee pakolliseksi 10 

asunnon tai sitä suuremmissa taloyhtiöissä. Koska muovi-

pakkausten keräys on jo nyt saanut suosiota, näyttää siltä, 

että tavoite on melko helppo täyttää. Monilla kiinteistöillä 

lajittelu on järjestetty kuntoon jo ennen ensi heinäkuuta.

Lisää lajittelua pieniin 
taloyhtiöihin

ANNE SIRONEN

Lajitteluvelvoitteet laajentuvat kesällä 2021 koskemaan aiempaa  

pienempiä taloyhtiöitä. Lajittelua lisätään, koska jätteiden hyödyntämistä 

Suomessa halutaan tehostaa.

Kesällä 2021 hyötyjätteiden lajittelu laajenee  
vähintään 5 asunnon kiinteistöille
Vuoden päästä edellisestä, eli 1.7.2021 laajenee hyötyjättei-

den keräys vähintään 5 asunnon taloyhtiöihin, jotka sijait-

sevat taajamassa. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että 

näiden pienempienkin taloyhtiöiden tulee järjestää kar-

tongin, metallin, lasin ja muovipakkausten keräysastia ta-

loyhtiön jätepisteelle.

Lajittelun lisäämisellä tavoitellaan korkeampaa kierrätys-

astetta, eli että kaikki helposti lajiteltavat hyötyjätteet saatai-

siin aiempaa tarkemmin uusien tuotteiden raaka-aineiksi. 

Suomi on parantanut jätteiden hyödyntämistä todella paljon 

viimeisten 20 vuoden aikana. Silti vielä on varaa parantaa.

Apua jätepisteiden suunnitteluun
Muutosten vuoksi jäteastioita pitää järjestellä uusiksi mo-

nien taloyhtiöiden jätepisteissä ja -katoksissa. Kymenlaak-

son Jäte pyrkii auttamaan ja neuvomaan taloyhtiöitä ja 

isännöitsijöitä monin tavoin. Aloitamme jo tässä lehdessä. 

Sivulla 2 kerromme jäteastioiden kokotietoja ja vinkkejä 

jätepisteen mitoitukseen. Neuvonta jatkuu isännöitsijöille 

järjestettävissä tiedotustilaisuuksissa ja tulevissa Roska-

viesteissä. Tekeillä on lisäksi opas taloyhtiöiden jätekatos-

ten suunnitteluun. Kymenlaakson Jätteellä on myös palve-

luneuvoja, joka voi käydä jopa paikan päällä neuvomassa 

taloyhtiöitä jätepisteiden ja -astioiden mitoituksessa. 

Jäteastian tyhjennys voi siirtyä 
– arkipyhiä neljällä viikolla

Mehupullot mukaan  
panttijärjestelmään

PANTILLISTEN juomapakkausten palautusjärjestelmä 

on laajentunut. Tähän asti automaatteihin on voinut pa-

lauttaa panttimerkittyjä alkoholi- ja virvoitusjuomapulloja 

ja -tölkkejä. Nyt pantin saa myös osasta mehu- ja juoma-

tiivistepulloja. Esimerkiksi S-ryhmä on muuttanut pantilli-

siksi omien merkkiensä muoviset tiivistemehupullot.

Kaikki mehupullot eivät kuitenkaan ole muuttuneet 

pantillisiksi. Valmistajat ja maahantuojat voivat itse päät-

tää, liittyvätkö ne Suomen Palautuspakkaus Palpan kier-

rätysjärjestelmään. Uusia pantillisia juomapakkauksia on 

tullut myyntiin vähitellen. 

Juomapakkauksen pantillisuuden voi tarkistaa etiketin 

panttimerkistä, hyllyreunamerkinnästä tai kassakuitista. 

JOULUKUUSSA itsenäisyyspäivä ja joulun pyhät osu-

vat keskelle viikkoa. Tammikuussa uudenvuodenpäivä 

ja loppiainen osuvat arkipäiville. Jäteastian tyhjennys-

päivä voi siirtyä päivällä tai kahdella totutusta viikoilla 

49, 52,1 ja 2. 
Lue lisää sivulta 2. 

JAETAAN KAIKKIIN KOTITALOUKSIIN Kymenlaakson, Mäntyharjun ja Lapinjärven alueilla

Kotkan uusi jäteasema  
valmistui Jumalniemeen

KOTKAN uusi jäteasema valmistui lokakuussa ja se 

avautui asiakkaille maanantaina 4. marraskuuta. Keskei-

sellä sijainnilla tavoitellaan lisää kävijöitä.

Lue lisää s. 3. 

Lajittelun lisääntyminen tuo  
kiinteistöjen jätepisteille 

lisää keräysastioita.
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Jätteenkuljetusten asiakaspalvelu palvelee jäte- 

astian tyhjennyksiin liittyvissä asioissa Iitin,  

Kotkan, Kouvolan ja Mäntyharjun asukkaita.

Avoinna ma–pe klo 9–15

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.!

 JÄTTEENKULJETUS Näin mitoitat jätekatoksen

ANNE SIRONEN

Hyötyjätteiden lajittelua asuinkiinteistöillä tehostetaan.  

Ensi kesänä muovipakkausjätteen lajitteluvelvollisuus tulee 

voimaan vähintään 10 asunnon taloyhtiöissä. Seuraavana kesänä 

lajitteluvelvollisuudet laajenevat 5-9 asunnon taloyhtiöihin.

Kun jätteiden lajitteluvelvollisuudet laajene-

vat kesällä 2021 nykyistä pienempiin talo-

yhtiöihin, tulee monille ajankohtaiseksi 

miettiä ja selvittää, miten jäteastiat ja jäte-

tilat mitoitetaan oikein.

Sopivankokoiset jäteastiat
Vaikka lajittelua lisätään, pysyy syntyvä jätemäärä yleensä 

samana. Jätteet vain jakautuvat uudella tavalla astioihin. 

Kun lajiteltavat jätejakeet lisääntyvät myös pienissä talo-

yhtiöissä, voi ratkaisuna olla vanhojen isojen jäteastioiden 

vaihtaminen useampaan pienempään astiaan.

Jäteastiatilavuutta pitää olla niin paljon, että jätteet mah-

tuvat astioihin ja kannet menevät kiinni. Jätemäärä vaihte-

lee asukkaiden lukumäärän ja elämäntilanteen mukaan.

Jätehuoltomääräyksissä kerrotaan velvollisuudet
Jätehuoltomääräyksissä on linjattu, mille eri jätteille kiin-

teistöllä tulee olla omat jäteastiat. Keräysvelvoitteet riippu-

vat asuntojen määrästä, kuten oheinen taulukko havain-

nollistaa.

Mitoita jätetila riittävän väljäksi
Jätetila on mitoitettava siten, että kukin jäteastia voidaan 

ottaa tyhjennettäväksi siirtämättä muita jäteastioita.

Jäteastioiden tarvitsema tila (esim. jätekatoksessa) voidaan 

laskea seuraavasti: lasketaan yhteen jäteastioiden leveydet 

ja kerrotaan saatu mitta 1,2:lla. Näin jää riittävästi tilaa as-

tioiden siirtelyä ja tyhjentämistä varten.

Jos rakennetaan uusi katos, on katokseen hyvä varata vä-

hän tilaa myös mahdollisille tuleville muutoksille.

Jäteastian koko jätemäärän mukaiseksi
Mitoitusta varten on hyvä tietää, minkä kokoisia tavalli-

simmat jäteastiat ovat ja paljonko ne vievät tilaa. Paina-

vimmat jätelaadut (biojäte, lasipakkaukset) on hyvä laittaa 

pieneen jäteastiaan, jotta astia ei tulee liian painavaksi. 

Kevyimpiä ja eniten tilaa vieviä ovat kartonki ja muovipak-

kausjäte, joten ne tarvitsevat isomman astian. Kokosimme 

alle astioiden ulkomitat ja tilavuudet mitoitustyön tueksi. 

Joulunpyhät voivat siirtää 
jäteastian tyhjennyspäivää

Loppuvuoden juhlapäivät eli itsenäisyyspäivä 

sekä joulu- ja tapaninpäivä osuvat tänä vuonna 

keskelle viikkoa. Myös uudenvuodenpäivä ja lop-

piainen ovat arkipäivinä. Arkipyhät vaikuttavat 

myös jätteenkuljetusten rytmiin. Jäteastioiden tyhjennys-

päivät voivat siirtyä totuttua aiemmaksi tai myöhemmäksi 

viikoilla 49, 52,1 ja 2. 

Itsenäisyyspäivänä ja joulupäivänä jäteastioita ei tyhjen-

netä. Jouluaattona jäteastioita voidaan tyhjentää klo 12:een 

asti. Tapaninpäivänä jäteautot voivat ajaa klo 8-22. Uuden-

vuodenpäivänä ja loppiaisena astioita voidaan tyhjentää klo 

10-18. Jotta kaikki suunnitellut astiatyhjennykset saadaan 

tehdyksi, voivat jäteautot olla liikkeellä myös viikonloppui-

sin. Arkipyhäviikon tyhjennyksiä voidaan aloittaa jo edelli-

sen viikon viikonloppuna. 

Joulun jätemäärää kannattaa ennakoida
Joulunaikaan jäteastiaa saattaa uhata ähky, sillä jätettä syn-

tyy usein normaalia enemmän. Harkitut hankinnat, huolel-

linen lajittelu ja roskien tiiviisti pakkaaminen ovat avuksi 

siinä, että jäteastian kansi mahtuu joulunakin kiinni. 

Tarvittaessa on mahdollista tilata myös ylimääräinen jä-

teastian tyhjennys tai lisäsäkki. Tilaukset on kuitenkin teh-

tävä hyvissä ajoin etukäteen. Kotkassa, Kouvolassa, Iitis-

sä ja Mäntyharjulla tilaukset tehdään Kymenlaakson Jäte 

Oy:n asiakaspalvelusta. Muissa kunnissa näistä palveluista 

sovitaan suoraan kuljetusyrityksen kanssa. Lisäsäkistä ja 

ylimääräisestä tyhjennyksestä veloitetaan taksan mukai-

nen maksu. 

Jätelaji tällä hetkellä 1.7.2020 alkaen 1.7.2021 alkaen

Loppujäte kaikki kiinteistöt kaikki kiinteistöt kaikki kiinteistöt

Biojäte vähintään 3 asuntoa vähintään 3 asuntoa vähintään 3 asuntoa

Paperi jätelain mukaan jätelain mukaan jätelain mukaan

Kartonki vähintään 10 asuntoa vähintään 10 asuntoa vähintään 5 asuntoa

Lasipakkaukset vähintään 10 asuntoa vähintään 10 asuntoa vähintään 5 asuntoa

Metalli vähintään 10 asuntoa vähintään 10 asuntoa vähintään 5 asuntoa

Muovipakkaukset vähintään 10 asuntoa vähintään 5 asuntoa

Jäteastian 
tilavuus leveys syvyys korkeus

140 litraa 50 cm 55 cm 110 cm

240 litraa 58 cm 73 cm 108 cm

360 litraa 61 cm 88 cm 110 cm

660 litraa 120 cm 77 cm 120 cm

JÄTEASTIAT JA NIIDEN MITAT

240  l 360  l 660  l140  l

JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYSTEN EDELLYTTÄMÄT KERÄYSVÄLINEET  
TAAJAMIEN ASUINKIINTEISTÖILLÄ:
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HAMINA
Salmenkylän jäteasema
Suokalliontie 131, 49400 Hamina, p. 040 199 1193
ma ja pe 8–18, ti–to 10–17

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
Jumalniemen jäteasema
Uittoväylä 10, 48600 Kotka, p. 05 220 1056
ma–pe 8–20, la 9–15

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

VIROLAHTI
Virolahdella jäteasemapalvelu järjestetään autoka-
luston avulla ns. kiertävänä jäteasemapalveluna.
Talven aikana palvelu järjestetään kahden kuukau-
den välein. 
Paikka: Opintie 5, ent. kunnan varikko
Aika: kuukauden viimeinen lauantai klo 9–13
Sovitut ajankohdat: 28.12.2019 ja ensi vuoden puo-
lella: 29.2. ja 25.4.2020.

Kymenlaakson Jätteen  
jäteasemien aukioloajat
Kotkassa, Kouvolassa, Haminassa, Iitissä,

Mäntyharjulla ja Lapinjärvellä

PALVELUT JA JÄTEASEMAT

Jäteaseman aukiolopäivän osuessa vapunaattoon, juhannus-
aatonaattoon, 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.

Kunnan ylläpitämä jäteasema
MIEHIKKÄLÄ
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

Miehikkälän pienjäteaseman ajantasaiset tiedot saa kunnasta.

Maksut ja maksaminen jäteasemilla 

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

Maksuvälineinä käyvät pankki- ja luottokortit. Jäte-
asemien korttimaksulaitteissa on lähimaksun mah-
dollisuus, joten usein kassalla käynti onnistuu pie-
nellä käden heilautuksella. 

Kotkan Jumalniemen jäteasemalla maksuvälineeksi 
käy vain kortti. 

Kouvolan, Iitin, Haminan ja Mäntyharjun jäteasemilla 
esisijainen maksutapa on kortti, mutta käteinenkin 
vielä käy.

Lapinjärven Korsmalmin jäteasemalla käy vain kä-
teinen.

Kotkalaisia ja pyhtääläisiä palvelee nyt uusi jäteasema.  

Jumalniemen jäteasemalle pääsee, kun ajaa E18-tien rampista n:o 75  

ylös kohti Ahlströmin tehtaan puolella olevaa liikenneympyrää.  

Asema on heti liikenneympyrän takana.

ANNE SIRONEN

K
otkan Jumalniemen uusi jäteasema 

avattiin asiakkaille maanantaina 4. 

marraskuuta. Jäteasema on nyt lähem-

pänä asukkaiden arkisia kulkureittejä 

verrattuna vanhaan Heinsuon jätease-

maan. Uutta sijoituspaikkaa etsittiin 

pitkään ja lopulta hyvä paikka löytyi läheltä Jumalniemen 

marketteja. Katuosoite on Uittoväylä 10.

Laajemmat aukioloajat ja lisää kävijöitä
Uusi jäteasema on mitoitettu noin 75 000 kävijälle. Tavoit-

teena on tuplata Heinsuon vuosittainen kävijämäärä, joka 

viime vuonna oli lähes 39 000 kävijää. Heinsuohon verrat-

tuna viikoittaista aukioloaikaa pidennettiin 25 tunnilla. 

Uusi asema on avoinna maanantaista perjantaihin 8-20 ja 

lisäksi lauantaisin 9-15.

Kierrätysmyymälä ja oppimisympäristö
Jumalniemen jäteasemalle on tavallisten jäteasematoimin-

tojen lisäksi varattu tilat käyttökelpoisten tavaroiden kier-

rätysmyymälälle. Sotek avaa jäteasemarakennuksen ylä-

kerrassa Goodwill-myymälän loppuvuoden aikana. Siitä 

tiedotetaan myöhemmin. Aseman tiloja voidaan hyödyn-

tää myös Kymenlaakson Jätteen jäteneuvonnan ja ympä-

ristökasvatuksen oppimisympäristönä erilaisille ryhmille. 

Myös itsepalvelua tulossa
Jäteasema on varustettu tekniikalla, jonka avulla asemalla 

voi jatkossa asioida myös miehitetyn aukioloajan ulkopuo-

lella. Parhaillaan valmistellaan verkkokauppaa, josta jäte-

asemakäynti ostetaan etukäteen.  Portilla asiakas tunnis-

tetaan auton rekisterinumeron perusteella. Verkkokauppa 

saadaan käyttöön loppuvuoden aikana, jolloin siitä tiedo-

tetaan tarkemmin

Ei enää käteismaksuja
Jumalniemen jäteasemalla ei oteta vastaan käteismaksuja. 

Kyse on sekä työmäärästä että turvallisuudesta. Käteisen 

käsittely teettää paljon työtä, ja käteiskassan pitäminen on 

myös työturvallisuuskysymys.

- Useampikin kollegayhtiö on jo luopunut käteismaksuis-

ta, joten uskon, että se onnistuu myös meillä, sanoo kenttä-

päällikkö Janne Karhu.

Haikeat hyvästit Heinsuolle!
Kotkan kaupunki perusti Heinsuolle kaatopaikan vuonna 

1986. Kaatopaikkatoiminta jatkui 15 vuotta aina vuoden 

2001 loppuun saakka. Sen jälkeen Heinsuo toimi 18 vuot-

ta jäteasemana Jumalniemen uuden jäteaseman avautu-

miseen saakka. Nyt Heinsuo ei siis enää palvele asukkaita, 

eikä auton nokkaa kannata enää sinne suunnata. Tarvit-

taessa Kymenlaakson Jäte voi vielä käyttää aluetta väliva-

rastointiin. 

Kotkassa avattiin  
Jumalniemen jäteasema

– Aukioloaika iltaisin on älyttömän hyvä, kun ajattelee 

työssäkäyviä. Voisin kuvitella, että myös lauantait tu-

levat olemaan suosittuja varsinkin kesällä, kun kesä-

asukkaat tulevat mökeilleen.

– Täällähän voi sitten jatkossa asioida aukioloaikojen 

ulkopuolellakin. On hyvä, että jäteasemalla voi käydä 

silloin, kun itselle sopii. 

Jumalniemen jäteaseman 
vihki käyttöön ympäristö-
ministerin valtiosihteeri 
Terhi Lehtonen (keskellä). 
Kotkan kaupunginjohtaja 
Esa Sirviö (vas.) ja Kymen-
laakson Jäte Oy:n toimitus-
johtaja Kari Martikainen 
(oik.) avustivat.

Paloesimies Jari Hämäläinen perheineen 
kävi Jumalniemen jäteasemalla tuomassa 

jätteitä paloaseman vintiltä. Mukana olivat 

auttamassa vaimo Mikaela Roos ja tytär  

Merituuli Roos.

Uudella jäteasemalla  
kaikki on lähekkäin 

Tiutisen vapaapalokunnan paloesimies Jari Hämäläi-

nen tuli toisena aukiolopäivänä tuomaan jätekuormaa 

palokunnan vintiltä. Palokunnan tiloissa tehdään re-

monttia ja vanhat romppeet piti saada jaloista pois. 

Kysyimme, mitä ajatuksia uusi asema herättää.

– Helppoa oli ensinnäkin löytää paikalle, opasteet oli-

vat hyvät. Tämä uusi asema on selkeä, kun kaikki on 

lähekkäin, kehuu Hämäläinen.
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Siviilipalveluksen voi suorit-
taa Kymenlaakson Jätteellä

KYMENLAAKSON JÄTE OY on tarjonnut siviilipalve-

luspaikkoja jo kolmen vuoden ajan. Yhtiölle myönnettiin 

hakemuksesta palveluspaikkaoikeus syksyllä 2016. Sivii-

lipalveluksensa on tähän mennessä suorittanut yhteen-

sä neljä nuorta. Ensi vuoden loppuun mennessä päästä-

neen kotiuttamaan jo kahdeksas velvollinen.

Siviilipalvelushenkilöt ovat työskennelleet jäteasemil-

la jätehuoltotehtävissä hoitaen perehdytettyinä samoja 

tehtäviä kuin työsuhteessa olevat kollegansakin. Palve-

luksensa suorittaneet ovat olleet tyytyväisiä palvelus-

paikkaansa ja kehuneet työyhteisöään rennoksi ja mu-

kavaksi. 

TOIMITUS Anne Sironen, Suvi Ignatius

PÄÄTOIMITTAJA Anne Sironen

KUSTANTAJA Kymenlaakson Jäte Oy

PAINOS 120 000 kpl

PAINOPAIKKA Painoyhtymä Oy, Porvoo

Lehti on painettu Maxi Offset 90 g -paperille.

KYMENLAAKSON JÄTE OY

Ekokaari 50, 46860 Keltakangas

p. 05 744 3400, www.kymenlaaksonjate.fi

UUTISIA

Kymenlaakson Jäte aloitti muovipakkausten kerä-

yksen kiinteistöiltä Kotkassa vuonna 2017. Tämän 

vuoden toukokuussa keräys käynnistettiin myös 

Kouvolan ja Iitin keskustaajamissa.

Asukkaat ovat lähteneet innolla mukaan. 

Kotkassa keräyksen piirissä on tällä hetkellä 

jo noin 700 kiinteistöä, Kouvolassa ja Iitissä 

puolestaan yli 800. Enemmistö mukaan lähte-

neistä on taloyhtiöitä. Kouvolassa myös osalle 

kaupungin kiinteistöistä, esimerkiksi kouluille, 

on hankittu keräysastia.

Uusia kiinteistöjä liittyy keräykseen jatkuvasti. 

Mukaan pääsevät suurempien taajamien taloyh-

tiöt sekä omakoti- ja paritalot, jos ne sijaitsevat 

keräysreitillä.

Kierrätys kasvaa,  
samoin kierrätystavoitteet
Valtakunnallisesti kotitalouksien muovipakkausten 

keräys alkoi vuonna 2016, kun Rinki-ekopisteverkos-

to perustettiin. Tällä hetkellä muovipakkauksia kerätään  

Suomessa jo yli 600 Rinki-ekopisteellä. Yhä useammassa 

kunnassa asukkaille on alettu tarjota mahdollisuutta myös 

kiinteistökeräykseen liittymiseen.

Kymenlaaksossa jo yli 1 500  
kiinteistöä kerää muovipakkauksia

Keltaiset keräysastiat koristavat yhä useamman  

taloyhtiön ja omakotitalon pihaa.

Kierrätys on ensimmäisinä vuosina kasvanut vauhdik-

kaasti. Seuraavina vuosina kierrätystä tulevat entisestään 

kiihdyttämään myös aiempaa kunnianhimoisemmat kier-

rätystavoitteet. EU:n jätedirektiivimuu-

tosten myötä vuonna 2025 muovi-

pakkausten kierrätysasteen tulisi 

olla 50 prosenttia ja vuonna 2030 

jo 55 prosenttia. Tällä hetkellä muovi-

pakkauksista kierrätetään Suomessa alle 

30 prosenttia.

Kierrätyksen tärkeydestä vallitsee 

suomalaisten keskuudessa laaja yksi-

mielisyys. Kun keräysastia on lähellä, la-

jittelusta on helpompaa tehdä osa arkea. 

Kiinteistökeräyksen laajentaminen onkin 

käytännön keino nostaa muovipakkausten 

kierrätysastetta.

Sekä Rinki-ekopisteillä että kiinteistöillä 

kerätyt muovipakkaukset toimitetaan Fortu-

min muovijalostamolle Riihimäelle. Siellä niistä 

valmistetaan raaka-ainetta uusien muovituotteiden val-

mistukseen. Kun muovi kiertää, voidaan säästää sekä ener-

giaa että luonnonvaroja, erityisesti neitseellisen muovin 

valmistuksessa tarvittavaa öljyä. 

Roskapussit on  
hyödynnetty energiana  

jo 10 vuotta
Kotkan Energian Hyötyvoimala täytti tänä keväänä 10 vuotta.  

Pyöreitä vuosia juhlittiin Hyötyvoimalan avoimien ovien  

päivällä lauantaina 19. lokakuuta.

Kävijöitä oli runsaasti, vaikka sää oli hieman sa-

teinen. Hyötyvoimalaan järjestettiin päivän 

aikana ohjattuja tutustumiskierroksia, jotka 

kiinnostivat yleisöä. Voimalan alaovelle muo-

dostuikin oikein kunnon jono. 

Kymenlaakson Jätteen pisteellä tarjottiin jätteisiin liitty-

vää neuvontaa, lisäksi paikalla oli Kotkan alueella jätettä 

ajavan kuljetusliike Remeon jäteauto. Kävijöille oli Kotkan 

Energian puolesta tarjolla nakkikeittoa ja hankintarengas-

yhtiöt tarjosivat pullakahvit. Tunnelma oli leppoisa ja jut-

tua riitti jätteenpoltosta sekä jätehuollosta yleisemminkin.  

Vuositasolla Hyötyvoimalaitos hyödyntää jätettä noin 100 

000 tonnia ja tuottaa siitä kaukolämpöä, sähköä ja prosessi-

höyryä. Kaakkois-Suomen hankintarengasyhtiöt eli Rosk´n 

Roll Oy Ab, Metsäsairila Oy, Päijät-Hämeen Jätehuolto Oy 

sekä Kymenlaakson Jäte Oy toimittavat toimialueiltaan ke-

rätyn, kierrätykseen kelpaamattoman loppujätteen voima-

laitokselle.

Hyötyvoimala oli valmistuessaan Suomen toinen uuteen 

tekniikkaan perustuva jätteenpolttolaitos. Nykyään jäte-

voimaloita on Suomessa jo useita, ja suurin osa suomalais-

ten sekalaisesta kotitalousjätteestä hyödynnetään nykyään 

energiana aiemman kaatopaikkasijoituksen sijaan. Tähän 

on ohjattu jätelainsäädännöllä. Jätteen hyödyntäminen 

energiana on kuitenkin aina vasta toissijainen vaihtoehto. 

Jätteen kierrättäminen materiaalina uusiksi tuotteiksi on 

aina etusijalla ja parempi vaihtoehto. 

Jätepoliittinen  
ohjelma työn alla

KYMEN JÄTELAUTAKUNNAN alueella viime vuoden 

lokakuussa aloitettu jätepoliittisen ohjelman laadintatyö 

jatkuu. 

Syyskuussa Kotkassa pidettiin sidosryhmätilaisuus alu-

een kunnille ja kuntaorganisaatioille. Paikalle tuli pari-

kymmentä osallistujaa, joille kerrottiin jätepoliittisen oh-

jelmatyön edistymisestä. Lisäksi keskusteltiin siitä, miten 

kuntien omat strategiat ja lainsäädäntö otetaan huomi-

oon ohjelmassa. 

Ohjelmassa esitetään jätehuollon kehittämistavoittei-

ta sekä tarvittavia toimenpiteitä. Ohjelman valmistuttua 

kuntien valtuustot hyväksyvät sen. 

E-laskukampanjan sähkö-
pyörä on arvottu!

KYMENLAAKSON JÄTE on vauhdittanut tänä vuonna 

e-laskuun siirtymistä kampanjalla, jossa kaikkien 31. lo-

kakuuta e-laskun valinneiden kesken arvottiin enintään 

2 500 euron arvoinen sähköavusteinen polkupyörä. Ar-

paonni suosi Maisa-Leena Simonen-Fallierasia. Onnea! 

Voittaja saa valita pyörän tyypin ja mallin. 

Uudet jätehuoltomääräykset 
voimaan vuoden alusta

KYMEN JÄTELAUTAKUNTA on hyväksynyt uudet 

jätehuoltomääräykset, jotka astuvat voimaan 1.1.2020.  

Määräykset koskevat Haminan, Kotkan ja Kouvolan kau-

punkeja sekä Iitin, Lapinjärven, Miehikkälän, Mäntyhar-

jun, Pyhtään ja Virolahden kuntia. Jätehuoltomääräysten 

uudistamisen taustalla ovat jätelainsäädännön muutok-

set, joilla pyritään vähentämään jätteen määrää sekä li-

säämään uudelleenkäyttöä ja kierrätystä. 

Asumisessa syntyvien hyötyjätteiden lajittelu- ja eril-

liskeräysvelvoitteet taajamissa tiukentuvat. Uutena lajit-

teluvelvollisuutena taloyhtiöille tulee muovipakkausten 

kerääminen. Vähintään 10 asunnon taloyhtiöiden on aloi-

tettava muovipakkausten keräys 1.7.2020 alkaen. Seu-

raavana vuonna muovipakkausten ja muidenkin hyötyjät-

teiden lajitteluvelvollisuudet laajenevat myös pienempiin 

taloyhtiöihin. Vähintään 5 asunnon taloyhtiöiden on aloi-

tettava muovipakkausten, kartongin, lasipakkausten ja 

metallin keräys 1.7.2021 alkaen.

Jätehuoltomääräykset löytyvät Kymen jätelautakunnan 

nettisivuilta www.kymenjatelautakunta.fi. 
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LAURA SARTAMO

SUVI IGNATIUS

Kuvat Hyötyvoimalan avoimet ovet 
tapahtumasta 19. lokakuuta.


