
Hemmets avfallsguide

Offentligt meddelande. 
Delas ut till alla hushåll. Kontakta oss!

Kymenlaakson Jäte Oy
Ekokaari 50
46860 Keltakangas
tfn 05 744 3400

Kundtjänst för avfallstransporterna  
asiakaspalvelu@kymenlaaksonjate.fi 
tfn 05 744 3474

Avfallsrådgivning 
(t.ex. sorteringsfrågor)
neuvonta@kymenlaaksonjate.fi
tfn 05 744 3473

Många avfallshanteringsärenden går 
också att sköta elektroniskt.  Hjälpen 
finns på adressen:  
www.kymenlaaksonjatefi

Varje fastighet som används som stadig-
varande bostad eller fritidsbostad ska 
ansluta sig till avfallstransporten. 

Vanligtvis ska en bostadsfastighet ha 
tillgång till ett eget avfallskärl eller ett 
avfallskärl som används gemensamt 
med grannfastigheterna och töms 
regelbundet av sopbilen. Användarna av 
det gemensamma kärlet betalar en årlig 
användningsavgift för tjänsten.

För de som bor i egnahems- och radhus 
rekommenderas kompostering av livs-
medelsavfallet. Genom att kompostera 
kan tömningsintervallet av hushållets 
avfallskärl förlängas.

Hos bostadsaktiebolag samlas nyttoav-
fall in enligt avfallsbestämmelserna.
Mer information om 
avfallsbestämmelserna hos Kymmene 
avfallsnämnd: 
www.kymenjatelautakunta.fi.

Sortera och återvinn 
– du sparar pengar och miljön

Bostadsfastighetens 
avfallshantering

Kymenlaakson Jäte Oy och det riksom-
fattande RINKI Ab upprätthåller obe-
mannade ekopunkter för att samla in 
återvinningsbart avfall, som papper, 
papp, metall, glasförpackningar och 
plastförpackningar.

Kymenlaakson Jäte Oy och några 
kommuner upprätthåller bemannade 
avfallsstationer som tar emot skrym-
mande avfall som inte ryms i fastighe-
tens avfallskärl samt farligt avfall som 
inte får läggas i fastighetens avfallskärl.
Avfallsstationerna kan besökas under 
öppettiderna.

Kymenlaakson Jäte Oy:s ekopunkter 
och avfallsstationer:  
www.kymenlaaksonjate.fi

RINKI Ab:s ekopunkter: www.rinkiin.fi

Insamlingspunkterna i hela Finland: 
www.kierratys.info

Ekopunkterna & 
avfallsstationern

Ställ en sorterings-
fråga!
Kymenlaakson Jäte Oy ger invånarna i 
Kymmenedalen, Lappträsk och Mäntyharju 
råd om sortering och andra avfallshan-
teringsfrågor. Avfallsrådgivning ges per 
telefon, via e-post och vid behov ansikte 
mot ansikte. Information finns även på 
Kymenlaakson Jäte Oy:s webbplats samt 
i tidningen Roskaviesti som delas ut till 
hushållen.

neuvonta@kymenlaaksonjate.fi
tfn 05 744 3473

Kundtjänst för  
avfallstransporterna
Kymenlaakson Jäte Oy betjänar avfalls- 
transportkunder i områdena Kotka, 
Kouvola, Itis och Mäntyharju.

asiakaspalvelu@kymenlaaksonjate.fi 
tfn 05 744 3474

Mer information om avfallstransporter 
i andra kommuners områden får du av 
kommunen eller de lokala  
avfallstransportfirmorna.

Miehikkälä

Pyttis

Virolax Kotka

Itis

Fredrikshamn Lappträsk

Kouvola

Mäntyharju



Till avfallsstationen
FARLIGT AVFALL är bland annat restolja, oljefil-
ter, ackumulatorer, batterier, lysrör, färg, lack, 
lösningsmedel, syror och baser, läkemedel,  
febertermometrar, broms- och kylarvätskor.

Farligt avfall kan förorsaka fara för hälsa eller miljö.
På avfallsstationerna och vid cirkulerande insamlingar 
tar man avgiftsfritt emot farligt avfall från hushållen.

ELAPPARATER är hushållens alla eldrivna ap-
parater, som kylskåp och frysar, tvättmaskiner, 
spisar, televisioner, datorer, mikrovågsugnar, 
brödrostar, dammsugare, belysningsarmaturer, 
mobiltelefoner och elektriska leksaker.

Elapparater tas emot avgiftsfritt på alla avfallsstationer.
För återvinningen av elapparaterna ansvarar producent-
sammanslutningarna. Även butiker som säljer elappara-
ter kan ta emot förbrukade elapparater. Kontrollera med 
butiken eller på adressen www.ser-kierratys.fi.

ENERGIAVFALL är bland annat styroxskivor, 
skummadrasser, nedsmutsat papper och papp, 
textilier och trasmattor, förpackningsplast och 
plastfolier. Även hårdplast, som hinkar, baljor, 
dunkar och pulkor.

Inget goretex eller teflon och ingen PVC, som av-
loppsrör, bevattningsslangar eller konstläder. Större  
avfallsstationer kan ha egna insamlingsflak för textilier 
och hårdplast.

TRÄAVFALL är obehandlat, målat, lackat eller 
grundbehandlat trä, limträ, plywood, träfiber- 
och haltexskivor.

Inget tryckimpregnerat trä. Tryckimpregnerat trä samlas  
in separat. Mer information längre ned på sidan.

STENAVFALL är betong, tegel, plattor, murbruk 
och annat stenmaterial.

Större avfallsstationer har ett eget insamlingsflak  
för stenavfallet.

GIPSAVFALL är främst gipsskivor.

TAKKPAPP

PLANGLAS är fönsterglas utan ram.

Större avfallsstationer har ett eget insamlingsflak  
för gipsavfallet.

Större avfallsstationer har ett eget insamlingsflak  
för takpappen.

Större avfallsstationer har ett eget insamlingsflak  
för planglaset.

Det sorterade avfallet går till manuell eller maskinell 
sortering, där man separerar återvinningsbara material.

SORTERAT AVFALL är bland annat resår-
madrasser, möbler som är tillverkade av flera 
olika slags material och blandat renoverings-
avfall.

SOPTIPP AVFALL isoleringsull, glasfiber och 
PVC-plast, som avloppsrör, 
bevattningsslangar, presenningar, konstläder, 
plasttapeter och golvbeläggningar.

Soptipp avfall är avfall för vilket man ännu inte har 
hittat ett sätt att utnyttja.

METALLSKROT är bland annat metallgaller, 
-rör, -behållare och -nät, kablar, ledningar, plåt,
hängrännor, stekpannor och kastruller samt
metallmöbler.

Föremålen ska bestå till minst 50 % av metall.
Avlägsna farligt avfall, t.ex. tappa av oljan från en 
gräsklippare.

GRENAR SOM LÄMPAR SIG FÖR FLISNING är till-
räckligt långa för att kunna bli till bränsle.

Inga kvistspetsar från häckar eller stubbar. 

BATTERIER är stav-, knapp- och laddningsbara batterier samt  
mobiltelefonbatterier. Inget annat farligt avfall (problemavfall), 
såsom läkemedel och lysrör, får läggas i batteriinsamlingen.
Batterier tas emot av alla butiker som säljer batterier samt av  
avfallsstationerna.

TRYCKIMPREGNERAT trä finns både i grönt och i brunt. Små partier 
(under 1 m3) kan levereras avgiftsfritt till flak som finns i trävaru-
handlar och till vissa avfallsstationer. Mer information på www.
kestopuu.fi. Stora partier tas emot av Kymenlaakson Jäte Oy:s  
avfallsstation i Keltakangas. http://www.kestopuu.fi/

BILDÄCK UTAN FÄLGAR.
Däckbutiker tar emot 4–8 däck kostnadsfritt.
Butiken kan ta ut en avgift för att separera fälgarna.

ASBEST är bland annat ”vartti”- och mineritskivor. Asbest ska  
levereras till Kymenlaakson Jäte Oy:s avfallsstation i Keltakangas 
till exempel i sopsäckar.

HELA OCH ANVÄNDBARA FÖREMÅL är allt som går att återanvändas, 
såsom kläder, böcker, leksaker, sportutrustning och möbler. Föremål 
tas bland annat emot av Ekomaa i Kouvola, Sotek-stiftelsen i Södra 
Kymmenedalen, loppmarknader och second hand-butiker som också 
ger närmare information om villkoren för mottagandet.

LÄKEMEDELSAVFALL är receptbelagda och -fria mediciner, feberter-
mometrar och nålar. Apoteken tar emot läkemedelsavfall avgiftsfritt.

Till andra ställen

BIOAVFALL är allt organiskt, förmultnande 
avfall, såsom skal, matrester, förfarna livsmedel, 
kaffe- och tesump inkl. filterpåsar, hushållspap-
per, pappersservetter, äggkartonger, vissnade 
blommor och växtdelar. 

Inga stenar och ingen sand (inte heller kattsand), 
matjord, ris eller grenar. Bara organiskt avfall, ingen plast 
eller metall. Töm vätskor i avloppet. Lägg bioavfallet i 
en bioavfallspåse, en papperspåse eller en påse vikt av 
tidningspapper.

Sorteringsanvisningar

För sorteringsanvisningar på 
Miehikkäläs och Virolax 

avfallsstationer ansvarar 
kommunen.

I avfallskärlet på gården eller till ekopunkten

Platta till och packa förpackningarna in i varandra.
Papp får läggas i en papperskasse eller en annan 
pappers- eller pappförpackning.

PAPP är rena och torra pappers-, papp- och kar-
tongförpackningar, wellpapp, socker-, mjöl- och 
andra papperspåsar, ursköljda juice- och mjölk-
burkar, fling- och kexpaket samt äggkartonger. 
Även aluminiumfodrade förpackningar och för-
packningar med plastfönster går bra.

PAPPER är alla torra och rena tidningar och 
tidskrifter som kommer med posten, reklam, 
brev och kuvert, kopieringspapper, böcker utan 
pärmar samt annat rent papper.

Bunta inte ihop tidningarna med snöre. Du kan lägga 
pappret i rena vita papperskassar, inte i bruna pappers-
kassar eller plastkassar. Det är bra att lägga strimlat 
papper i vita papperskassar eller kuvert.

PLASTFÖRPACKNINGAR är rena och torra livs-
medelsförpackningar, tvättmedelsförpackning-
ar, plastflaskor, -burkar och -omslag, plasttuber 
och -rör samt styroxförpackningar.

GLASFÖRPACKNINGAR  är ofärgade och färgade 
glasburkar och glasflaskor.

Korkar, lock, folier och pumpflaskornas pumpar ska tas 
loss och läggas separat i insamlingen. Inga smutsiga 
för-packningar, övriga plastföremål eller PVC. 
Förpackningar som innehåller aluminium, som kaffe- 
och chipspåsar, läggs i restavfallet.

Ta loss lock och kapsyler. Kapsylrester eller etiketter 
behöver inte tas bort. Inga läkemedelsampuller, 
glaskärl, porslin, kristall, fönster- eller annat planglas, 
glödlampor eller vitt opalglas. Lägg trasiga glaskärl i 
restavfallet.

METALL är konserv- och dryckesburkar, lock 
och kapsyler, tomma sprayflaskor, aluminiu-
mfolie, kastruller och andra metallkärl samt 
andra små metallföremål.

Inget metall som innehåller farligt avfall, som dunkar 
med olja i. Endast tomma sprayflaskor som inte pyser 
eller skvalpar.

KLÄDER är alla användbara, hela och rena kläder, 
hemtextilier och skor.

Förpacka de rena kläderna, textilierna och skorna i en 
plastkasse.

Förpacka restavfallet i påsar så håller sig avfallskärlet 
renare. Under 60 cm långa, brännbara avfallsstycken som 
får plats i avfallskärlet kan läggas dit även oförpackade.
Endast helt avkyld och tätt förpackad aska får läggas i 
avfallskärlet. Farligt avfall får inte läggas i avfallskärlet.
Restavfallet utnyttjas som bränsle i nyttokraftverket i 
Kotka.

RESTAVFALL är bland annat plastföremål, 
dammsugarpåsar, smutsigt och vått papper 
och papp, blöjor och bindor, tandkräms- och 
andra tuber, glödlampor, konstläder, textilier, 
glaskärl, kattsand, cigarettfimpar och aska. 
Även bioavfall, om den inte komposteras eller 
samlas in separat. Även plastförpackningar får 
läggas i restavfallet.




