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Vaarallisia jätteitä,
metalliromuja ja sähkölaitteita kerätään 6.6. alkaen

Mitäpäs jos
korjauttaisit sen!
Intarsia & Restaurointi Roivaksen Santeri Roivas (vas.) ja Restaurointi & Verhoilu Saarisen
Noora Saarinen korjaavat vanhoja huonekaluja restauroijan ammattitaidolla.

Monelle meistä tilanne on tuttu. Rakkaasta nojatuolista repeää kangas tai
irtoaa käsinoja. Muuten hyväkuntoista huonekalua ei raaskisi heittää pois,
mutta itse ei osaa tai ehdi sitä korjaamaan. Mitä tehdä?

VAARALLISTEN jätteiden, sähkölaitteiden ja metalliromujen keräyskierrokset jatkuvat kesäkuussa
Kouvolassa, Iitissä, Mäntyharjulla ja Lapinjärvellä.
Virolahdella ja Haminassa keräyspäivät ovat heinäkuussa. Katso aikataulut ja pysäkit s. 6. u

Jumalniemen jäteasemalla
itsepalvelua sunnuntaisin
JUMALNIEMEN jäteaseman itsepalvelumahdollisuus
otettiin käyttöön huhtikuussa. Jumalniemessä voi nyt
asioida omatoimisesti sunnuntaisin maksamalla palvelun ennakkoon verkkokaupassa. Lue lisää s. 7. u

TEKSTI ANNE SIRONEN

K

orjaa.se/Kymenlaakso -verkkopalvelu
avattiin huhtikuun lopulla. Palvelu on tehty helpottamaan rikkinäisten tavaroiden
omistajia, kun he kaipaavat korjaajaa monenlaisille koneille ja kapistuksille. Palvelu
auttaa myös korjausalalla toimivia pienyrittäjiä ja käsityöläisiä saamaan uusia asiakkaita. Ja lopulta ympäristökin
kiittää, kun tavaran tai huonekalun elämä jatkuu.
Kymenlaakson Jäte tilasi palvelun rakentamisen Ekokumppanit Oy:ltä, joka teki vastaavan palvelun Pirkanmaalle muutama vuosi sitten. Helmi- ja maaliskuun aikana projektityöntekijä Petra Kautonen kartoitti toimialueelta
löytyvät korjaus- ja huoltoyritykset.
Palveluun saatiin heti alussa mukaan noin 80 yritystä. Yritykset on palvelussa luokiteltu kymmeneen kategoriaan sen
mukaan, mitä ne korjaavat. Näkyvyys on yritykselle maksuton. Jos yrityksellä on kotisivu, sivustolta löytyy sinne linkki.
Uusi yritys pääsee mukaan palveluun koska vain ilmoittautumalla ylläpitäjälle sivustolla olevalla sähköisellä lomakkeella. Kaikki sivustolla olevat yritystiedot tarkistetaan
vuosittain. Vastuu tietojen oikeellisuudesta on tiedot antaneella yrityksellä. Kävimme tutustumassa pariin palveluun
ilmoittautuneeseen yrittäjään.

Huonekalulle uusi elämä
– Olemme molemmat opiskelleet huonekalujen restaurointia täällä Kouvolan XAMKissa, kertoo Noora Saarinen.
– Itse jatkoin sitten opiskeluja vielä Lahdessa Salpauksessa, jossa pystyin syventämään verhoilupuolta. Yrittäjänä
aloitin kesäkuussa 2019.
– Minä puolestaan aloitin tässä yrittäjänä jo syyskuussa
2018, kertoo Santeri Roivas.
Molemmat huonekalujen restaurointiyrittäjät toimivat
Kouvolassa Savonkadulla. Vanhan valkoisen rakennuksen
sisältä löytyy valoisa verstas, jossa näkyykin useita, eri vaiheissa korjaustyön alla olevia huonekaluja.
– Tämä tuoli on arvioni mukaan valmistettu 50-luvulla.
Olen korjannut jo rakenteet, jouset ja pehmusteet ja hionut
ja käsitellyt käsinojat. Seuraavaksi on vuorossa kangasver-

hoilu, esittelee Saarinen.
– Minulla on tässä työn alla tällainen pieni 1800-luvun
lopulle tai 1900 -luvun alkuun ajoittuva tamminen yöpöytä.
Tässä sormipaneelisessa rulo-ovessa on vähän korjattavaa
ja vetolaatikko on rikki. Pintakäsittelyyn ei tällä kertaa kosketa, asiakkaan toiveen mukaisesti, kertoo Roivas.
Restaurointikoulutus antaa ammattitaidon, jolla vanhan
huonekalun arvo saadaan säilymään. Perinteisin menetelmin kunnostetun huonekalun arvo kasvaa. Jos vanha puuhuonekalu hiotaan puhtaalle puulle ja maalataan päälle,
häviää samalla sen historia ja patina, ja antiikissa myös arvo.
– Restauroijan näkökulmasta haluaisin mielellään käyttää
perinteisiä liimoja ja lakkoja, jolloin kaikki minkä teen on
myös poistettavissa, perustelee Saarinen.
– Kannattaa perehtyä siihen, miten kunnostaminen kannattaa tehdä, neuvoo Roivas.
– Tämä korjaa.se -palvelu on ihan loistava apu meille korjaus- ja käsityöläisyrittäjille. Ainakin minulle on tullut yhteydenottoja lähes päivittäin, iloitsee Saarinen. u

Tutustu palveluun
Pääset palveluun Kymenlaakson Jäte Oy:n verkkosivujen etusivulla olevasta linkistä tai menemällä
suoraan osoitteeseen korjaa.se/kymenlaakso

Korjaa.se -palvelu
Palvelusta löydät Kymenlaakson Jätteen toimialueella toimivat ja palveluun ilmoittautuneet
yritykset, jotka korjaavat seuraavia tuotteita:
• huonekalut
• kengät ja jalkineet
• kodinkoneet ja laitteet
• korut ja kellot
• pienkoneet
• polkupyörät
• puhelimet ja tietokoneet
• soittimet
• vaatteet ja tekstiilit
• valaisimet

Muovipakkausten
erilliskeräys järjestettävä
1.7. mennessä vähintään
10 asunnon taloyhtiöissä
KYMEN jätelautakunnan hyväksymät uudet jätehuoltomääräykset tulivat voimaan 1.1.2020. Taloyhtiöiden, joissa asuntoja on vähintään 10, tulee järjestää muovipakkausten keräys 1.7.2020 mennessä.
Lue lisää tästä ja jätehuoltomääräysten muutoksista sivulta 5. u

Koronan huomioiminen
jätehuoltopalveluissa
KYMENLAAKSON Jäte huolehtii jätehuoltopalvelujen jatkuvuudesta ja saatavuudesta myös koronaepidemian aikana. Huolehdimme jäteasemilla ja
muissa asiakaspalvelutilanteissa sekä asiakkaiden
että työntekijöiden turvallisuudesta käytettävissä
olevin keinoin. Näitä ovat mm. turvavälin pitäminen,
pleksit jäteasemien kassoilla, suojavisiirit jäteasematyöntekijöillä sekä tiedottaminen asiakkaille turvallisuudesta. Huolehdithan asiakkaana, että tulet
asioimaan vain tuntiessasi itsesi terveeksi. Kiitos! u

BIOJÄTE

Kompostoimalla pidempi
tyhjennysväli jäteastialle
Onko jäteastiassasi tyhjennyspäivänä puolet tyhjää? Pakkaukset
kulkeutuvat jo sujuvasti omiin keräyksiinsä, mutta astian tyhjennysväli
on silti kaksi viikkoa? Nyt kannattaa harkita kompostointia!
TEKSTI LAURA SARTAMO

K

esä on hyvää aikaa aloittaa kotitalousjätteiden kompostointi. Biojätteiden kompostointi
ei ole vaikeaa, mutta muutama perusasia on hyvä tietää.
Omakotitalossa asuva voi käsitellä biojätteet kompostoimalla ne omalla tontilla. Kun
biojäte erotellaan loppujätteestä, voi loppujäteastian tyhjennysväliä pidentää jätehuoltomääräysten mukaisesti jopa 12 viikkoon.
Pidemmällä aikavälillä kompostori siis maksaa itsensä takaisin.
Biojätettä on tutkimusten mukaan loppujätteen joukossa noin kolmannes. Jätteenpoltossa biojäte menee ”hukkaan”, koska ravinteita ei
saada kierrätettyä takaisin maaperään kasvien
ravinteiksi. Biojäte on arvokasta raaka-ainetta,
joka kannattaisi hyödyntää omalla kotipihalla.

Millainen kompostori?
Kompostorin vaatimuksista määrätään jätehuoltomääräyksissä.
1. Ruokajätteen kompostointia varten kompostorin on oltava suojattu haittaeläimiltä.
2. Kompostorissa tarvitaan myös lämpöeristys, jos biojätettä kompostoidaan läpi vuoden.
• Kesämökillä kompostorin ei tarvitse
olla eristetty, jos mökkiä käytetään
pääasiassa kesäkaudella. Biojätteet
voi mökillä kompostoida myös kompostoivassa käymälässä.
• Jos omakotitalossa asuva ei halua
hankkia lämpökompostoria, voi hänkin kompostoida vain kesäkaudella,
jolloin kevyempikin kompostori riittää. Tällöin pidemmän tyhjennysvälin jäteastialle saa vain kesän ajalle.
3. Kompostorin voi tehdä myös itse. Internetistä löytyy erilaisia ohjeita nikkarointitaitoisille. u

Lilli Kähkönen (vas.) näyttää, mistä kompostorin saa auki
tyhjennystä varten. Kirsi Kalliosaari (oik.) esittelee möyhennyssauvaa, joka on kompostoinnissa hyvä apuväline.

Laadukas kompostori on pitkäikäinen
AVUKSI kompostorin hankkimista harkitsevalle kävimme
kouvolalaisessa rautakaupassa tutustumassa muutamiin
markkinoilla oleviin malleihin. Samoja merkkejä ja malleja
on yleisesti myynnissä useissa eri liikkeissä ja verkkokaupoissa.
KOMPOSTIMALLIT
Kouvolan K-raudan valikoimista löytyi kolme kotimaista
ruokajätteen ympärivuotiseen kompostointiin sopivaa ja
hyvin lämpöeristettyä mallia; Biolanin, Kekkilän ja UKM
Greenyn lämpökompostorit. Kaikki näyttävät ulkoisesti
tukevarakenteisilta ja tyylikkäiltä. Puutarhaosaston myyjät
Kirsi Kalliosaari ja Lilli Kähkönen, kokeneita kompostoijia
hekin, tarjosivat neuvoja kompostorin valinnassa.
Laadukkaan lämpökompostorin hankinta saattaa tuntua kalliilta investoinnilta, mutta naisten mukaan satsaus
kannattaa. Kompostori on nimittäin lähes ikuinen. Kaikis-

sa em. malleissa on luukku kompostorin etuosassa, josta
massaa voi tyhjentää helposti sitä mukaa, kun se valmistuu. Lämpömittarista voi seurata kompostoinnin etenemistä ja kylmillä keleillä ilmanvaihtoaukkoa voi säätää
pienemmälle.
Markkinoilla on myynnissä monen hintaisia kompostoreja. Myyjien mukaan hinta vaikuttaa esimerkiksi toiminallisuuteen tai lämpöeristyksen laatuun.
– Valitettavasti halpa ja hyvä ei vain näissä kohtaa, toteaa Lilli Kähkönen.
– Tänä keväänä kompostoreita on myyty jo useampia,
varmaan tämän lämpimän kevään takia, sanoo Kähkönen.
– Ja olisiko tämä koronakin vaikuttanut siihen, että satsataan oikeisiin, hyviin asioihin ja vähän kyseenalaistetaan
kulutustottumuksia. Itse ajattelen niin, että kompostoinnilla autetaan luontoäitiä ja palautetaan ravinteet luonnonkiertoon ja omaan hyötyyn. u

Esimerkkejä kompostorimalleista, joita on saatavilla rautakaupoissa ja verkkokaupoissa.
TOIMITUS Anne Sironen, Suvi Ignatius,
Laura Sartamo
PÄÄTOIMITTAJA Anne Sironen
KUSTANTAJA Kymenlaakson Jäte Oy
PAINOS 120 000 kpl
PAINOPAIKKA Laakapaino Oy, Porvoo
Lehti on painettu Maxi Offset 90 g -paperille.
KYMENLAAKSON JÄTE OY
Ekokaari 50, 46860 Keltakangas
p. 05 744 3400, www.kymenlaaksonjate.fi

2 ROSKAVIESTI 2020 Kymenlaakson Jäte

Valmistaja

Tilavuus, litraa

Biolan
pikakompostori

220

• vahva lämpöeristys
• soveltuu hyvin ympärivuotiseen
ruokajätteen kompostointiin

Soveltuvuus

Huomioita
Myös varaosia saatavilla

Kekkilä
kotikompostori

230

• vahva lämpöeristys
• soveltuu hyvin ympärivuotiseen
ruokajätteen kompostointiin

Kiva, pyöreä muoto, voi
käyttää mistä suunnasta vain

UKM Greeny
kotikompostori

250

• vahva lämpöeristys
• soveltuu hyvin ympärivuotiseen
ruokajätteen kompostointiin

Kauniit värit

Kekkilä Puutarhaja mökkikompostori

310

• kevyt lämpöeristys
• voi jäätyä pakkasella

Muodoltaan pyöreä,
”maapallo”

Greenline master

375

• kevyt lämpöeristys
• voi jäätyä pakkasella

Tyhjennetään irrottamalla
yksi sivuista

BIOJÄTE

Biojätteen lajittelu
on helppoa

L

öytyykö taloyhtiösi jätetilasta biojätteille tarkoitettu oma astia? Jos et ole vielä lajitellut
biojätettä tai lajitteluun on tullut tauko, aloita
biojätteen lajittelu nyt. Biojätteen lajittelu on
jätehuoltomääräysten mukaan järjestettävä
asuinkiinteistöllä, jossa on asuntoja kolme tai enemmän.
Kun taloyhtiössä on biojätteelle oma astia, sitä kannattaa
käyttää!

Näin keräys onnistuu keittiössä
Keräysastiaksi sopii mikä tahansa sanko, kippo tai kori. Käytä pakkaamiseen mieluiten paperipussia tai sanomalehteä.
Älä käytä tavallisia muovipusseja! Pakkaaminen on tärkeää, jotta biojäteastia ei likaannu ja hajuhaitat vähenevät.
Kosteutta voit vähentää ilmavalla keräysastialla ja vaikkapa
pussin pohjalle silputulla munakennolla. Ruokaöljyn voit
laittaa pakattuna loppujäteastiaan tai tuoda jäteasemalle
kasviöljykeräykseen. Valuta muut nesteet ja liemet viemäriin. u

Nämä kuuluvat biojätteeseen
•
•
•
•
•
•

hedelmien ja vihannesten kuoret
ruoantähteet ja pilaantuneet elintarvikkeet
kahvin- ja teenporot suodatinpapereineen
talouspaperit ja lautasliinat
kalanperkeet, pienet luut
kasvinosat ja kuihtuneet kukat, 			
mutta ei kukkamulta

Nämä EIVÄT kuulu biojätteeseen
•
•
•
•
•

biohajoavat vaipat ja terveyssiteet
kissanhiekka ja lemmikkien jätökset
purukumi, tuhka ja tupakantumpit
kukkamulta
risut ja haravointijätteet

Lemmikkien jätökset, kukkamulta tai vauvanvaipat
ovat loppujätettä.

Lähtisitkö naapurin kanssa
biokimppaan?
HALUAISITKO lajitella biojätteen, mutta kompostointi ei houkuttele? Tiesitkö, että Iitin, Kotkan,
Kouvolan ja Mäntyharjun biojätekeräyksen piiriin
kuuluvissa taajamissa omakotitalossa asuvakin voi
ottaa käyttöön biojäteastian ja tilata sille tyhjennykset? Siellä, missä bioauto kiertää keräämässä
taloyhtiöiden biojätettä, voidaan samoille reiteille
ottaa mukaan myös omakotitaloja.
Yhdelle taloudelle biojätekeräys on iso lisäkustannus, koska bioastia tulee tyhjentää 1 tai 2 viikon
välein. Kun kustannukset jakaa naapurien kanssa,
tulee keräys halvemmaksi. Yhteen bioastiaan mahtuu helposti useammankin kotitalouden ruokajätteet. Biojätteen erilliskeräys oikeuttaa pidentämään
loppujäteastian tyhjennysväliä, tietysti edellyttäen,
että jätteet aina mahtuvat jäteastiaan. Tyhjennysväli voi olla 4, 8 tai jopa 12 viikkoa. Loppujäteastian
tyhjennysten harventaminen maksaa ainakin osan
biokeräyksen kustannuksista. Jos kompostoit tai
keräät biojätteen erikseen ja haluat pidennystä tyhjennysväliin, ota yhteyttä asiakaspalveluumme. u

Entä sopisiko
kimppakompostori?
NAAPURIT voivat sopia myös yhteisen kimppakompostorin käytöstä. Tässä kannattaa huomioida, että ruokajätteen kompostointi vaatii hiukan
vaivannäköä, eli ihan itsekseen ja huolehtimatta ei
kompostointikaan tapahdu. Mutta jos vaivannäkö ei
ole ongelma, ja yhteistyö mukavan naapurin kanssa
toimii, on yhteisen kompostorin käyttö aivan sallittua. Myös ruokajätteiden kompostointi mahdollistaa loppujäteastian tyhjennysten harventamisen. u

Mitä hyötyä
biojätteen lajittelusta?
Miten pakkaan biojätteen?
AIKA ajoin saamme kysymyksiä biojätteen pakkaamisesta. Vaikka biokaasulaitokset pystyvätkin
aika hyvin käsittelemään erilaisia pakkauksia, ovat
muutamat pakkausmateriaalit ylitse muiden. Parhaita ovat sanomalehti, paperipussit ja 100 prosenttisesti biohajoavat pussit.
Biomuovit ja monet uudet materiaalit, joita
kaupoista löytyy, voivat aiheuttaa epävarmuutta
biojätteen lajittelijalle. Kaupassa kannattaa olla
tarkkana ja kysyä tarvittaessa lisää myyjältä.
Tyhjennettävän biojäteastian vaihtoehtona on
kompostointi omassa kompostorissa. Omassa
kompostorissa parhaiten toimii parhaiten pakkaamattomuus tai sanomalehti, joka maatuu melko
nopeasti. u

Näin pakkaat biojätteen
Biojäte tulee pakata maatuvaan pakkaukseen
ennen sen viemistä biojätteen keräysastiaan.
Jos biojäteastiassa on biosäkki, voi biojätteen
kaataa sinne myös pakkaamatta.
Parhaiten pakkaamiseen sopivat:
• sanomalehtipaperi tai siitä taiteltu pussi
• erilaiset paperipussit kuten jauho- tai
sokeripussit
• kaupoissa myytävät paperista tai maissitärkkelyksestä valmistetut 100 prosenttisesti biohajoavat biojätepussit

KUN biojätteet lajitellaan erilleen (komposti tai erilliskeräys), saa loppujäteastian tyhjennysväliä harventaa jätehuoltomääräysten asettamissa rajoissa
yli kahden viikon. Tästä syntyy säästöä loppujätteen kustannuksissa.  säästöä
Kompostoimalla biojätteet voit tuottaa ravinteikasta multaa pihallesi.  multaa
Erilliskerätystä biojätteestä tuotetaan biokaasua nykyaikaisissa biokaasulaitoksissa. Mädätyksen
jälkeen jäävä ravinteikas massa kelpaa pelloille lannoitteeksi ja maanparannukseen. Biojätteestä saadaan näin talteen sekä sen sisältämä energia että
ravinteet.  energiaa ja ravinteita
Biojätteen lajittelu erilleen auttaa ehkä huomaamaan, mitä ruokaa menee hukkaan ja miksi. Ruokajätettä kannattaa vähentää, se on ilmastoteko!
 vähemmän ruokajätettä
Ilmasto kiittää myös silloin, kun biojäte käsitellään asianmukaisesti. Biokaasulaitoksissa tuotettu
biokaasu korvaa fossiilisia polttoaineita.
 vähemmän päästöjä u

Mitä biojätteelle tapahtuu?
KYMENLAAKSON Jäte kerää biojätettä asuinkiinteistöiltä Kouvolassa, Iitissä, Mäntyharjulla ja Kotkassa.
Lisäksi Kymenlaakson Jäte on järjestänyt käsittelyn
koko toimialueella syntyvälle asumisen biojätteelle.
Biojätteet ohjataan yhteensä kolmeen käsittelypaikkaan. Käsittelypaikat ovat Kouvolassa Gasumin
biokaasulaitos, Lahdessa Labion biokaasulaitos ja
Mikkelissä Metsäsairilan kompostointilaitos.

Mäntyharjulta kertyvät biojätteet ohjataan Metsäsairilan kompostointilaitokseen. Kaikki muu toimialueella syntyvä biojäte ohjataan Kouvolan ja Lahden
biokaasulaitoksille, joissa biojätteestä syntyy sekä
biokaasua että ravinteikasta maanparannusainetta.
Kouvolassa biokaasu ohjataan kaasun jakeluverkkoon, Lahdessa biokaasu jalostetaan liikennepolttoaineeksi. u
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KULJETUSPALVELUT

Näin käytät
jätteenkuljetuspalvelua
Iitissä, Kouvolassa, Kotkassa ja Mäntyharjulla
ASIAKASPALVELU
Asiointia nopeuttaa, kun ilmoitat osoitteen, jossa jäteastia
sijaitsee tai asiakasnumeron tai laskun numeron.

Sähköinen asiointi
Monet jätehuoltoon liittyvät asiat voi hoitaa helposti verkossa. Kymenlaakson Jätteen internetsivuilla voi muun muassa tilata jäteastiatyhjennykset tai ilmoittaa tyhjennysten
päättymisestä, jos kiinteistö on myyty. Sivuilla onnistuu
myös osoitteenmuutos, ylimääräisen tyhjennyksen tilaaminen tai jätehuollon lomakkeiden tulostaminen.

Tee muuttoilmoitus
Kymenlaakson Jäte Oy ei saa automaattisesti tietoja osoitteenmuutoksista. Asiakkaiden on siis itse huolehdittava
muuttoilmoituksen tekemisestä. Ilmoituksen voi tehdä
verkkosivuilla tai ottamalla yhteyttä asiakaspalveluun.

Laskutus
Pientalojen jäteastioiden tyhjennykset laskutetaan pääsääntöisesti kolmen kuukauden välein. Laskutusväli voi olla
pidempikin, sillä pienin laskutettava summa kotitalouksilta
on 12,40 €. Tyhjennykset kulkevat viikkorytmissä, kun taas
laskutus katkeaa kalenterikuukauden vaihtuessa. Eri laskuissa voi siis olla eri lukumäärä tyhjennyksiä.
Paperisen jätelaskun voi muuttaa e-laskuksi verkkopankissa. Muutoksessa tarvittava tunnistetieto on oman laskun viitenumero. E-laskuihin liittyvät muutokset tulee tehdä omassa verkkopankissa. Kymenlaakson Jäte Oy saa vain
tiedon siitä, että e-lasku on tilattu. Myös suoramaksuista on
sovittava omassa pankissa.
Laskua maksaessa on aina käytettävä kyseisessä laskussa
olevaa viitenumeroa ja tilinumeroa.
Eräpäivän siirrosta voidaan veloittaa taksan mukainen laskutuslisä, 6,20 € (sis. alv 24 %). Maksumuistutukset lähettää
Lowell Suomi Oy. Muistutusten tekeminen vaatii ylimääräistä työtä, minkä vuoksi laskuun lisätään muistutusmaksu. Muistutusmaksu on maksettava, jos asiakas on saanut
maksumuistutuksen.

JÄTEASTIAN TYHJENNYKSET
Tyhjennyspäivä +/- 1 päivä

le saada neljän viikon tyhjennysvälin talvikaudeksi (viikot
41–17), vaikka kiinteistöllä ei olisikaan kompostoria. Tästä
ilmoitetaan jätehuoltolomakkeella.

Täyttyikö jäteastia liikaa?
Jos jäteastia alkaa olla liian täysi jo reilusti
ennen seuraavaa tyhjennyskertaa, kannattaa
kysyä ylimääräistä tyhjennyskertaa. Ylimääräiset
tyhjennykset tilataan asiakaspalvelusta. Tilaus
on tehtävä hyvissä ajoin. Jos kaikki jäte ei mahdu jäteastiaan, voi astian vierelle myös jättää
lisäsäkin. Lisäsäkistä on ilmoitettava etukäteen
asiakaspalveluun. Lisäsäkistä veloitetaan taksan
mukainen maksu.

Kompostointi

Tyhjennyspäivä voi muuttua päivää aikaisemmaksi tai myöhemmäksi. Arkipyhäviikkoina tyhjennyspäivä voi siirtyä
useampiakin päiviä aikaisemmaksi tai myöhemmäksi. Jäteastia on hyvä pitää aina näkyvillä. Tyhjennyksiä tehdään
arkisin kello 6-22 (arkipyhinä kello 10-20).

Biojätteiden kompostointi mahdollistaa tyhjennysvälin pidentämisen, koska silloin jäteastiaan ei tule pilaantuvaa jätettä. Kompostoinnista ilmoitetaan kirjallisesti. Kompostorin on oltava haittaeläimiltä suojattu ja elintarvikejätteen
kompostointiin suunniteltu. Talviaikana käytettävän kompostorin on oltava lämpöeristetty.

Tauko tyhjennyksiin

Kesä- ja talvikausi

Kodin jäteastian tyhjennykset voi keskeyttää esimerkiksi loman tai mökillä olon ajaksi, jos jäteastia ei silloin täyty. Näin
vältytään siltä, ettei tyhjästä astiasta veloiteta hukkanoutomaksua. Ilmoitus on tehtävä asiakaspalveluun vähintään
viikkoa ennen keskeytyksen alkamista. Yli 6 kuukautta jatkuvat keskeytykset anotaan Kymen jätelautakunnalta.

Jätehuollon kesäkausi kestää viikkojen 18 ja 40 välisen ajan.
Talvikausi kestää viikkojen 41 ja 17 välisen ajan.

Tyhjennysväli
Jäteastian tyhjennysväli mitataan viikkoina. ”Kerran kuukaudessa” -tyhjennysväliä ei ole olemassa.
Loppujäteastialle voi saada kahta viikkoa pidemmän tyhjennysvälin, jos biojätteet kompostoidaan tai kiinteistöllä on
erillinen biojäteastia. Neljän viikon tyhjennysvälin voi saada
tekemällä kirjallisen ilmoituksen Kymenlaakson Jäte Oy:lle.
Neljää viikkoa pidempää tyhjennysväliä haetaan kirjallisesti
Kymen jätelautakunnalta. Pisin mahdollinen tyhjennysväli
on 12 viikkoa. Kun asukkaita on yksi tai kaksi, voi jäteastial4 ROSKAVIESTI 2020 Kymenlaakson Jäte

JÄTEASTIA – OMA TAI YHTEINEN
Jäteastia
Jäteauto tyhjentää astian koneellisesti. Kannellisessa astiassa tulee olla kaulus, tartuntakahvat ja pyörät, ja sen tulee
olla käsin siirrettävissä. Jätesäkkitelineitä ei saa käyttää.
Astian tunnistamiseksi ja kuljettajan työn helpottamiseksi
jäteastian kylkeen on hyvä merkitä tien nimi ja kiinteistön
numero.
Jos astioita on useampia, ne tulee merkitä kerättävän jätelajin ilmoittavalla tekstitarralla.
Astian puhtaudesta ja kunnosta huolehtii sen haltija. Astia on hyvä pitää pysyvästi samassa paikassa, josta sen löytää helposti. Jäteauton tulee päästä esteettömästi ja turval-

lisesti vähintään kymmenen metrin päähän astiasta säästä
riippumatta.

Yhteinen loppujäteastia
Jätteenkeräyksen voi järjestää myös yhdessä naapureiden
kanssa. Jätekimppaa kannattaa harkita ainakin silloin, kun
jätettä kertyy vähän. Yhteisen jäteastian käytöstä on ilmoitettava Kymenlaakson Jäte Oy:lle etukäteen jätehuoltolomakkeella. Samalla ilmoitetaan jäteastiaa käyttävät taloudet
ja vastaava yhdyshenkilö eli kimpan vetäjä. Kimppa-astian
tyhjennyslasku lähetetään kimpan vetäjälle.
Jos kimppa-astialle halutaan kahta viikkoa pidempi tyhjennysväli, on jokaisen kimppaan kuuluvan kompostoitava
biojätteensä. Tällöin jokaisen osallisen tulee myös allekirjoittaa kompostointi-ilmoitus, joka jätetään kirjallisena Kymenlaakson Jäte Oy:lle.

Yhteinen biojäteastia
Myös biojätteen keräyksen voi järjestää yhdessä naapureiden kanssa. Kaikki yhteistä biojäteastiaa käyttävät taloudet
voivat pidentää loppujäteastiansa tyhjennysväliä. u

Jätteenkuljetusten
asiakaspalvelu
Jätteenkuljetusten asiakaspalvelu palvelee
jäteastian tyhjennyksiin liittyvissä asioissa
Iitin, Kotkan, Kouvolan ja Mäntyharjun
asukkaita.
Avoinna ma–pe klo 9–15
www.kymenlaaksonjate.fi/asiointi
asiakaspalvelu@kymenlaaksonjate.fi
p. 05 744 3474

KULJETUSPALVELUT

Maatilamuovien noutopalvelu
MAATILOJEN muoveja noudetaan elo- ja syyskuussa. Palvelu on tilattavissa koko toimialueella lukuunottamatta Miehikkälää. Keräykseen kelpaavat sellaiset muovit, jotka voidaan uusiokäyttää materiaalina
tai hyödyntää energiana. Erityyppiset muovit pitää
kerätä maatiloilla omiin kasoihinsa ennen noutoa,
koska ne vaativat erilaisen jatkokäsittelyn.

Kerää omiin kasoihinsa seuraavat:
1.

Muovikalvot, kuten auma-, kate ja paalimuovit,
lavahuput ja tavalliset pienet muovisäkit
2. Kovat muovit, kuten kanisterit ja tynnyrit
3. Paaliverkot
4. Suursäkit
Keräykseen eivät kelpaa PVC-muovit, kuten pressut, muoviletkut ja -putket.

Palvelu on tilattavissa 3.8.–28.8.
•
•

Muovipakkausten
keräys taloyhtiöön
ennen heinäkuuta

V

ähintään 10 asunnon taloyhtiöiden tulee järjestää muovipakkausten erilliskeräys 1.7.2020 mennessä. Näin määrätään
Kymen jätelautakunnan jätehuoltomääräyksissä. Taloyhtiön tulee siis järjestää
muovipakkauksille oma keräysastia ja tilata astialle tyhjennykset. Kotkassa, Kouvolassa, Iitissä ja Mäntyharjulla
tyhjennykset tilataan Kymenlaakson Jätteeltä. Muissa toimialueen kunnissa taloyhtiö kilpailuttaa itse jätteenkuljetusyritykset ja tekee sopimuksen tyhjennyksistä.
Kymenlaakson Jätteen hoitamilla kuljetusalueilla muovipakkauksia on kerätty Kotkassa jo vuodesta 2017 ja Kouvolassa ja Iitissä vuodesta 2019. Kiinteistöjä on mukana
kuljetuksessa jo noin 1 800 kpl. Mäntyharjulla keräys käynnistyy nyt toukokuussa. Mukaan voivat taloyhtiöiden lisäksi
liittyä myös taajamien omakoti- ja paritalot, jos ne sijaitsevat keräysreitillä. Palvelun saatavuus omalle kiinteistölle
kannattaakin varmistaa ennen keräysastian hankkimista.

Kesällä 2021 lajitteluvelvoite
laajenee myös pieniin taloyhtiöihin
Reilun vuoden päästä eli viimeistään 1.7.2021 muovipakkausten keräys tulee jätehuoltomääräysten mukaan aloittaa myös vähintään 5 asunnon taloyhtiöissä, jotka sijaitsevat taajamassa.
Samalla muidenkin hyötyjätteiden keräysvelvoitteet tiukentuvat. 1.7.2021 mennessä vähintään 5 asunnon taloyhtiöiden tulee järjestää keräysastiat muovipakkausten lisäksi
myös kartongille, metallille ja lasipakkauksille.

Palveluneuvoja avuksi jätehuollon suunnitteluun
Kymenlaakson Jätteellä on palveluneuvoja, jota voi pyytää
avuksi taloyhtiön jätehuollon suunnitteluun. Palveluneuvoja voi esimerkiksi tulla paikan päälle neuvomaan jätepisteiden ja -astioiden mitoituksessa. Käynti on taloyhtiöille maksuton. u

Noutopalvelu isoille jätteille –
nyt myös Kouvolassa ja Iitissä
KYMENLAAKSON Jäte Oy käynnisti toukokuun
alussa uuden, isokokoisten jätteiden noutopalvelun
Kouvolan ja Iitin taajama-alueiden kotitalouksille.
Kotkassa, Haminassa ja Pyhtäällä vastaavaa palvelua
on järjestetty vuodesta 2016 lähtien.
Maksullinen noutopalvelu on tarkoitettu avuksi niille asukkaille, jotka eivät itse ehdi tai pysty kuljettamaan isoja jäte-esineitä jäteasemille. Palvelu aloitettiinkin asukkailta saadun palautteen perusteella.
Kouvolassa ja Iitissä noutopalvelu järjestetään yhteistyössä Parik-säätiön kanssa. Kotkassa, Haminassa ja Pyhtäällä yhteistyökumppanina toimii Soteksäätiö.

Palvelun tilaaminen ja maksut
Kouvolassa ja Iitissä palvelu tilataan Parik-säätiöltä,
p. 040 752 0398 (ma–to 8–16 ja pe 8–14.30) tai
jatenouto@parik.fi.

Kotkassa, Haminassa ja Pyhtäällä tilaukset tehdään Sotek-säätiöltä, p. 044 777 0418 (ma–pe 10–17)
tai jatenouto@sotek.fi.
Palvelun hinta määräytyy noudettavan jätteen
määrän mukaan, ja se on 40 eur/m3 (sis. alv. 24 %).
Vähimmäisveloitus on 40 eur. Hinta sisältää jätteiden
kuormaamisen autoon, jätteen kuljetuksen asianmukaiseen käsittelyyn ja jätteen käsittelyn. Suositeltavin maksutapa on pankkikortti. Jos asiakkaalla ei ole
mahdollisuutta maksaa kortilla, käteinenkin käy.

Noutopalveluun kelpaavat jätteet
Palveluun otetaan vastaan vain sellaisia jäte-esineitä,
jotka saadaan kannettua miesvoimin. Tällaisia ovat
mm. pesukoneet, hellat, kylmälaitteet ja huonekalut.
Noutopalveluun ei oteta loppujätettä, vaarallista jätettä, puutarhajätettä, pakkaamatonta remonttijätettä eikä muuta noutopalveluun sopimatonta jätettä. u

•
•
•

Keräysauto noutaa muovit suoraan maatiloilta.
Tilaukset verkkolomakkeella Kymenlaakson
Jätteen verkkosivuilta tai puhelimitse noudot
hoitavalta Läänin Kuljetukselta, p. 05 230 7300
(ma–pe klo 8–15).
Viikoilla 36 ja 37 noudettavat alueet: Kotka,
Hamina, Pyhtää ja Virolahti
Viikoilla 38 ja 39 noudettavat alueet: Kouvola,
Iitti, Mäntyharju ja Lapinjärvi
Noutohinta 15 eur/irto-m3. Korttimaksu tai lasku.
Laskutettaessa laskutuslisä 6,20 eur. Hinnat sis.
alv. 24 %. u

Virolahden ja Haminan
tiettömille asuinkiinteistöille
selvityspyyntö jätehuollosta
KYMENLAAKSON Jäte valmistelee yhteistyössä
Kymen jätelautakunnan sekä Virolahden ja Haminan kuntien kanssa kirjettä saaristossa sijaitseville ja muille asuinkiinteistöille, joilta puuttuu kiinteä
tieyhteys. Kirjeessä kysytään, miten asuinkiinteistön
jätehuolto on järjestetty. Jätelain mukaan jokaisen asuinkiinteistön tulee olla mukana järjestetyssä
jätteenkuljetuksessa. Asuinkiinteistöillä, joilla ei ole
kiinteää jäteautolla liikennöitävää tieyhteyttä, ei ole
mahdollisuutta liittyä jätteenkuljetukseen kiinteistön omalla jäteastialla. Kymenlaakson Jäte järjestää tieyhteyttä vailla olevia asuinkiinteistöjä varten
lukollisia yhteiskäyttöpisteitä, joiden käyttäjäksi
kiinteistöt voivat liittyä maksamalla vuosimaksun.
Kirjeet lähetetään heti kun osoitteet on saatu kerättyä. u

Oksille ja risuille uusi
vastaanottopaikka Jaalassa
KYMENLAAKSON Jäte Oy avasi huhtikuussa uuden
vastaanottopaikan asukkaiden haketuskelpoisille oksille ja risuille Jaalassa. Palvelu järjestetään yhteistyössä Maanrakennus J. Pöysän kanssa.
Vastaanottopaikka: Maanrakennus J. Pöysän nk.
Sappisen monttu, Kantatie 687. Ajo-ohjeet: Jaalan jäteasemalta Kantatie 46:ä Kouvolan suuntaan noin 2,5
km ja sitten käännös vasemmalle pikkutielle. Tienviittaa ei ole, mutta liittymän läheisyydessä on opastekyltti. Aukioloaika: ma–la klo 7–17.
Oksat ja risut otetaan maksutta vastaan. Ne tulee
kasata ohjekyltin osoittamaan paikkaan. Seassa ei saa
olla jätesäkkejä, muuta muovia, eikä haravointijätettä.
Haravointijätettä otetaan maksusta vastaan Jaalan jäteasemalla aina jäteaseman aukioloaikoina. u
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KERÄYSKIERROKSET

Vaarallisia jätteitä, sähkölaitteita
ja metalliromua kerätään kesällä

Ohjeita
keräykseen tulevalle
VAARALLISTEN JÄTTEIDEN keräysautoihin voit tuoda mm.
• kotitalouden jäteöljyt, öljynsuodattimet ja muut kiinteät öljyiset jätteet
• akut ja akkunesteet, paristot
• kasvinsuojelu- ja torjunta-aineet
• emäkset, hapot
• maalit, lakat, liimat, hartsit, liottimet
• loisteputket, energiansäästölamput
• lääkkeet ja elohopealämpömittarit.
Vaarallisia jätteitä ei saa sekoittaa keskenään, ja ne on hyvä tuoda alkuperäisessä
pakkauksessaan. Nestemäisten jätteiden
tulee olla suljetussa ja tiiviissä pakkauksessa. Tyhjennetyt tynnyrit jäävät tuojalle.
METALLIROMUN keräysautoon otetaan
vastaan kaikenkokoista metalliromua, kuten polkupyörät, kottikärryt, pellit, räystäskourut sekä metalliverkot, -putket ja
-astiat.
SÄHKÖLAITTEIDEN keräysautoon kelpaavat kaikenlaiset kodinkoneet ja kodin
elektroniikka. Kukin kävijä voi tuoda keräykseen korkeintaan kolme laitetta per
laitetyyppi.
Autoihin ei oteta kyllästettyä puuta,
ajoneuvojen kumirenkaita eikä asbestia.
Kotitaloudet voivat toimittaa pienet
määrät kyllästettyä puuta Ahlmanintien,
Haminan, Jaalan, Jumalniemen, Keltakankaan, Korsmalmin ja Mäntyharjun
jäteasemille. Alle 1 m3:n / 200 kg:n erät
otetaan toistaiseksi vastaan maksutta.
Yli 1 m3:n erät otetaan vastaan hintaan
12 eur/m3. Henkilöauton peräkärryllistä
isommat kuormat otetaan maksusta vastaan Keltakankaan jätekeskuksessa.
HUOMAA! Asukkaat voivat toimittaa
sähkölaitteita, metalliromua ja vaarallisia
jätteitä maksutta myös Kymenlaakson
Jätteen jäteasemille aina asemien aukioloaikoina. u

KYMENLAAKSON Jäte Oy järjestää kesä– ja
heinäkuussa vaarallisten jätteiden, sähkölaitteiden ja metalliromun keräyksiä Lapinjärvellä,
Mäntyharjulla, Kouvolassa, Iitissä, Haminassa,
Virolahdella sekä Kotkan, Haminan ja Pyhtään
saaristossa. Jätteet otetaan vastaan maksutta.
Jätteitä saa tuoda keräykseen vain silloin, kun
keräyskalusto ja henkilökunta ovat paikalla.
Kesän keräyksissä on mukana myös öljyn imuauto, joten öljyn voi tuoda myös tynnyrissä.
Tyhjennetty tynnyri jää asiakkaalle. Imuauto
on mukana muilla keräyskierroksilla paitsi Haminassa 17.7. ja saariston keräyksissä.
Huom. Muutokset keräysaikatauluihin mahdollisia epidemiatilanteen niin vaatiessa. Tarkista aikataulut verkkosivuiltamme osoitteessa
www.kymenlaaksonjate.fi. u

LAPINJÄRVI LA 6.6.
12.00–12.30
13.00–13.30
13.45–14.15
14.30–15.00
15.15–15.45

Porlammin koulun P–alue, Koulupolku
Kirkonkylä, ent. linja–autoasema, 		
Lapinjärventie 1
Heikinkylä, Seurojen talo, Hopeabackantie 10
Lindkoski, seurantalo, Seurantalontanhua 28
*UUSI PAIKKA*
Pukaron Paronin piha–alue, Koivistontie 2
*UUSI PAIKKA*

MÄNTYHARJU LA 13.6.
12.30–13.15
13.45–14.30
16.00–16.30
17.00–17.30
18.00–18.30
19.00–19.30

Partsimaan VPK:n talo, Valtolantie 2571
Seurantalo Halmela, Halmeniementie 264
Toivolan Maamiesseurantalo, 			
Pertunmaantie 1390
Neste Vihantasalmi, Vihannanranta 1
Keskusta, Neste Oil Express, Reissutie 2
Nurmaa, ekopiste, Jaalantie 570

KOUVOLA JA IITTI 8.–16.6.
ANJALANKOSKI ma 8.6. UUSI REITTI
14.00–14.30 Tirvan seurantalo, Seurantalontie 6
15.00–15.30 Kannuskoski, Sorsala–maatilan pihapiiri,
Kannuskoskentie 1128 *UUSI PAIKKA*
16.00–16.30 Saaramaan VPK–talo, Kelkantie 5
17.00–17.30 Enäjärvi, kylätalo (ent. koulu), Sorsankuja 3
18.00–18.30 Sippolan koulu, Sippolantie 15
ANJALANKOSKI ti 9.6.
13.00–13.30 Myllykoski, Neste, Karttenniementie 240
14.00–14.30 Inkeroinen, Teboil, Laaksotie 2
14.45–15.15
Anjala, VPK:n piha, Urheilijantie 4
15.30–16.00 Huruksela, Seuratalo Soihtula, 			
Hurukselantie 1953
16.30–17.00 Muhniemi, kuivuri, Muhniementie

Keräyskierrokset
jatkuvat syksyllä
Kotkassa, Pyhtäällä
ja Kouvolassa
KYMENLAAKSON Jäte Oy järjestää
kiertäviä keräyksiä myös syksyllä 2020.
Vaarallisia jätteitä, metalliromua ja sähkölaitteita kerätään Kotkassa lauantaina
19. syyskuuta ja Pyhtäällä lauantaina 26.
syyskuuta.
Korialla ja Kuusankoskella vaarallisia
jätteitä kerätään lauantaina 3. lokakuuta. Vanhan Kouvolan alueella keräysautot kiertävät lauantaina 10. lokakuuta.
Aikataulut ja pysähdyspaikat löytyvät
osoitteesta www.kymenlaaksonjate.fi u
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ELIMÄKI ke 10.6.
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
Ratulan seuratalo, Ratulantie 624
17.30–18.00 Raussila, mylly, Raussilantie 413
JAALA to 11.6.
14.00–14.30 Verlan tehdasmuseon P–alue, Verlantie 288
15.00–15.30 Hartolan PVY:n talon kenttä, Ansalahdentie 8
16.00–16.30 Uimilan seurantalo, Uimilantie 615
17.00–17.30 Jaala kk, ent. K–marketin piha, Keskuskaari 1
*UUSI PAIKKA*
18.00–18.30 Kimolan seurapirtti, Iitinkirkontie 180
VALKEALA ma 15.6.
13.00–13.30 Voikoski, ekopiste (asema), Kuismantie 35
13.45–14.15
Hillosensalmi, ekopiste, Hillosensalmentie 1266
14.45–15.15
Anttila, ekopiste, Anttilantie 488
15.45–16.15
Valkeala, ABC, Kalevantie 1
16.30–17.00 Toikkala, Maamiesseuran kuivuri, Hyyryntie 45
17.30–18.00 Utti, ekopiste (Uttihalli), Utintie 88

IITTI ti 16.6.
10.00–10.30
10.45–11.15
11.45–12.15
13.00–13.30
14.00–14.30
15.45–16.15

Maakansan kylätalo, Kimonkyläntie 134
Perheniemi, koulubussin kääntöpaikka, 		
Rantatie 1
Mankalan ekopiste, Ratatie 150
Perämankalan ekopiste, Mankalantie 590, Iitti
Iitti kk, vanhan hautausmaan p–alue,		
Iitintie 846
Lyöttilän Maamiesseurantalo, Lyöttiläntie 355

VIROLAHTI LA 4.7.
9.00–9.30
9.45–10.15
10.45–11.15
11.45–12.15
12.30–13.00
14.00–14.30
15.00–15.30
15.45–16.15

Kattilainen, Nopalantien 9 piha–alue
Ravijärvi, VPK–talo, Piispantie 91
Säkäjärvi, urheilukenttä, Soukantie 100
Kotola, Mattilantie 318 vpk
Vaalimaa, ent. vpk, Kotolantie 41
Kirkonkylä, kirkon p–alue, Kirkontie 500
Pihlaja, Mäkipirtintie 260,
Ravijoki, ekopiste, Kääriänmäentie ja
Museotien risteys

HAMINA 17.–18.7.
pe 17.7.
9.00–9.30
9.45–10.15
10.30–11.30
11.45–12.15
13.00–13.30
13.45–14.15
14.45–15.15
15.30–16.00

Husula, Rinki–ekopiste, Joukahaisentie 36
Reitkalli, ent. koulun risteys, Reitkallintie 569
Neuvoton, Rinki–ekopiste, Mäkeläntie 1
Uusi–Summa, Rinki–ekopiste, Siitosentie 42
Keskusta, Rinki–ekopiste, Rautatienkatu 2
Tallinmäki, Rinki–ekopiste, Tallinmäenkatu 5
Vilniemi, Rinki–ekopiste, Seuratalontie 6
Mäntlahti, Hyötyjätepiste, Pyötsaarentie 27

la 18.7.
9.00–9.30
10.00–10.30
10.45–11.15
11.30–12.00
12.15–12.45
13.00–13.30
14.00–14.30

Kirkkojärven Koulu, Kirkkojärvi 347
Onkamaa, kuivuri, Kotolantie 13
Ihamaa, Vasapirtti, Vasapirtintie 25
Pyhältö, Rinki–ekopiste, Mäenpääntie 4
Kitula, ent. koulu / kioski, Kitulantie 50
Kannusjärven koulu, Keskikyläntie 233
Metsäkylä, Hyötyjätepiste, Metsäkyläntie 392

KERÄYKSET KOTKAN, HAMINAN
JA PYHTÄÄN SAARISTOSSA
TAMMIO ti 23.6.
10.00–13.00 Tammion kalastajakylän vieraslaituri
*UUSI PAIKKA*
KUORSALO ti 30.6.
10.00–13.00 Kuorsalo, Vekanlahden vieraslaituri
HAAPASAARI ti 7.7.
10.00–13.00 Yhteysaluksen laituri
KAUNISSAARI ti 14.7.
10.00–13.00 Yhteysaluksen laituri
KUUTSALO ti 28.7.
10.00–13.00 Yhteysaluksen laituri

PALVELUT JA JÄTEASEMAT

Virolahdella jäteasema
kerran kuussa koko kesän
VIROLAHDEN jäteasemapalvelu järjestetään ns.
kiertävänä jäteasemana eli autokaluston ja lavojen avulla. Kesäkaudella huhtikuusta lokakuuhun jäteasema on Virolahdella joka kuukauden
viimeinen lauantai. Lokakuusta huhtikuuhun jäteasemapalveluja saa kahden kuukauden välein,
parillisina kuukausina.
Aika: kuukauden viimeinen lauantai klo 9–13,
kesällä ja syksyllä 2020 päivät ovat 30.5., 27.6.,
25.7., 29.8., 26.9. ja 31.10.
Paikka: Opintie 5, ent. kunnan varikko
Huom. Aikataulumuutokset mahdollisia
riippuen epidemiatilanteen kehittymisestä.

Hinnat ja maksaminen:
Maksutta otetaan vastaan kodin vaaralliset jätteet, metalliromut ja kodin sähkölaitteet. Muusta
jätteestä peritään jäteasemien hinnaston mukai-

Kymenlaakson Jätteen
jäteasemien aukioloajat

nen maksu. Maksuvälineenä käy pankkikortti.

Mitä keräykseen voi tuoda?
•
•
•
•
•
•

kodin vaarallisia jätteitä
kodin sähkölaitteita
metalliromua
puhdasta puujätettä (ei kestopuuta)
energiajätettä
lajiteltavaa jätettä

Jäteasemalla otetaan vastaan sellaisia jätteitä,
jotka eivät mahdu tai joita ei voi laittaa kiinteistön jäteastioihin tai viedä ekopisteille. Jäteasemalle voi tuoda enintään henkilöauton peräkärryllisen verran lajiteltuja jätteitä. Öljyä voi tuoda
vain pieniä määriä, ei tynnyrillisiä.
Keräykseen ei oteta kyllästettyä puuta, asbestia eikä pilaantuvaa talousjätettä. u

Haminassa, Iitissä, Kotkassa, Kouvolassa, Lapinjärvellä
ja Mäntyharjulla jäteaseman aukiolopäivän osuessa vapunaattoon, juhannusaaton aattoon, jouluaaton aattoon ja
uudenvuodenaattoon, on jäteasema avoinna klo 9–15 (ei
koske Korsmalmin jäteasemaa). Keltakankaan jätekeskuksessa sijaitseva Keltakankaan jäteasema on avoinna silloin
kun jätekeskuskin on auki.

HAMINA
Haminan 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, lisäksi itsepalveluaika su 9–15

Jumalniemessä voi asioida
sunnuntaisin itsepalveluna

KOUVOLA

KYMENLAAKSON Jäte Oy laajensi Jumalniemen jäteaseman palveluita huhtikuussa uudella
itsepalveluajalla. Kotitalousasiakkaille tarkoitettu
itsepalveluaika on sunnuntaisin kello 9–15. Itsepalveluasiointi on käynnistynyt hyvin. Jäteasemalla on käynyt sunnuntaisin keskimäärin 20–30
asiakasta.

Maksu etukäteen verkossa kuorman sisällön mukaan
Itsepalvelu toimii niin, että asiakas maksaa jätekuorman etukäteen verkkokaupassa ja ilmoittaa
samalla sen auton rekisterinumeron, jolla hän on
tuomassa kuormaa. Jäteaseman portti tunnistaa rekisteritunnuksen ja aukeaa automaattisesti
itsepalveluaikana.
Itsepalveluasiointia varten verkkokaupassa on
kolme tuoteryhmää: puu- ja puutarhajäte, kotiraksa sekä huonekalut. Niistä perittävät maksut
ovat 10–30 euroa. Yhdellä itsepalvelukerralla voi
tuoda vain yhteen tuoteryhmään kuuluvia jätteitä. Kuorman koko saa olla enintään 1–2 m3.
Samalla käynnillä saa tuoda myös maksuttomia
jätteitä. Turvallisuussyistä itsepalveluaikana ei
vastaanoteta kodin vaarallisia jätteitä.
Materiaalit omille lavoilleen jäteasemalla
Jäteasemalla kuorman sisältö tulee purkaa lajitteluohjeiden mukaisesti oikeille lavoille ja
loosseihin. Lajittelu tehdään jätemateriaalin pe-

Verkkokaupan tuoteryhmät
Puu- ja puutarhajäte 10 eur / kuorma: haravointijäte, haketuskelpoiset oksat ja puujäte
erikseen lajiteltuna
Kotiraksa 20 eur / kuorma: kaatopaikkajäte,
lajiteltava jäte, energiajäte, kipsijäte, kattohuopa, kivijäte ja puujäte erikseen lajiteltuna
Huonekalut 30 eur / kuorma: materiaalin
mukaan lajiteltuna
Huom. Kuorman enimmäiskoko 1–2 m3.

rusteella samalla tavalla kuin muulloinkin jäteasemalla asioidessa. Jäteasemalta ei saa ottaa
mitään tavaroita. Alueella on tallentava kameravalvonta.
Linkki verkkokauppaan ja tarkemmat ohjeet
palvelun käyttöön löytyvät osoitteesta
www.kymenlaaksonjate.fi. u

Jäteasema kiertää Vuolenkoskella, Vuohijärvellä,
Tuohikotissa ja Kaipiaisissa 20.–23.7.
KIERTÄVÄ jäteasema tulee tänäkin kesänä neljään kylään Kouvolassa ja Iitissä. Jäteaseman
palvelut tuodaan heinäkuussa päivän ajaksi
Vuolenkoskelle, Vuohijärvelle, Tuohikottiin 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. Maksutta otetaan vastaan
kodin vaaralliset jätteet, metalliromut sekä kodin
sähkölaitteet. Tähän keräykseen kelpaavat poikkeuksellisesti myös autonrenkaat. Maksullisten
jätteiden hinnat ovat samat kuin kiinteillä jäteasemilla. Maksuvälineenä käy pankkikortti.

Keräykseen ei oteta kyllästettyä puuta, asbestia eikä pilaantuvaa talousjätettä.
VUOLENKOSKELLA ma 20.7. klo 10–16
Kaffinpaikka, Vuolenkoskentie 1476
VUOHIJÄRVELLÄ ti 21.7. klo 10–16
Hiekkakujan entisen ekopisteen lähellä
TUOHIKOTISSA ke 22.7. klo 10–16
VPK:n talon pihalla
KAIPIAISISSA to 23.7. klo 10–16 *UUSI PAIKKA*
Sale-kaupan luona Kaipiaistentiellä
Huom. Palvelun toteutuminen riippuu epidemiatilanteen kehittymisestä. Mahdollisista muutoksista tiedotetaan verkkosivuillamme. u

Ahlmanintien jäteasema
Ahlmanintie 32, 45160 Kouvola, p. 05 372 4111
ma–pe 8–20, la 9–15
Elimäen 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 9–14, jos lauantai on pyhäpäivä, on asema avoinna edeltävänä arkipäivänä klo 9–14

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 autokaluston
avulla ns. kiertävänä jäteasemapalveluna. Huhti-lokakuussa palvelu järjestetään kerran kuussa ja loka–huhtikuussa
kahden kuukauden välein, parillisina kuukausina.
Paikka: Opintie 5, ent. kunnan varikko
Aika: kuukauden viimeinen lauantai klo 9–13

Maksut ja maksaminen jäteasemilla
Jäteasemien hinnastot saa verkkosivuiltamme tai suoraan
jäteasemilta. Maksuvälineinä käyvät pankki- ja luottokortit.
Jäteasemien korttimaksulaitteissa on lähimaksun mahdollisuus, joten usein kassalla käynti onnistuu pienellä käden
heilautuksella. Kaikilla Kymenlaakson Jäte Oy:n jäteasemilla luovutaan käteismaksuista 30.6.2020. 1.7.2020 alkaen
maksuvälineenä käy vain kortti. Kortti on ensisijainen maksutapa kaikilla jäteasemilla jo tällä hetkellä koronaepidemian vuoksi.

Kunnan ylläpitämä jäteasema:
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. Kortti käy maksuvälineenä.
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UUTISIA

Jäteneuvonta
siirtyi verkkoon
KORONAEPIDEMIAN vuoksi Kymenlaakson Jätteen
jäteneuvonta kouluissa keskeytyi ja myös monet
muut sovitut tilaisuudet peruuntuivat. Jäteneuvontaa on edelleen tarjolla, nyt etäyhteysvälineillä
toteutettuna. Jos haluat yhdistyksellesi verkkoneuvontatilaisuuden, jota kaikki voivat seurata kotoa
käsin, ota yhteyttä sähköpostitse
neuvonta@kymenlaaksonjate.fi. u

Kymenlaakson Jäte
muuttaa puutarhajätteet
multatuotteiksi

K

n

KYMENLAAKSON Jäte käsittelee vastaanottamansa puutarhajätteet ja muut vihermassat omassa
biokaasulaitoksessa. Nyt yhtiö on alkanut jalostaa
lopputuotteesta multatuotteita piha- ja viherrakentamiseen. Tuotteita ovat Pihamulta, Inframulta ja
Kasvimulta. Pihamulta soveltuu yleisesti piharakentamiseen ja nurmikoiden kasvualustaksi,
Kasvimulta istutusalueille ja Inframulakankaa
elt
ta maisemarakentamiseen.
Lisätietoa ja hinnat:
P I H AM U LTA
aki.koivula@kymenlaaksonjate.fi u

Kymenlaakso on
nyt Hinku-maakunta
SUOMEN ympäristökeskus nimitti tammikuussa Kymenlaakson hiilineutraalien maakuntien joukkoon.
Kymenlaakso on neljäs hiilineutraaliksi nimetty
maakunta Suomessa. Kymenlaakson tavoitteena
on vähentää kasvihuonekaasupäästöjä 80 prosenttia vuoden 2007 tasosta vuoteen 2030 mennessä.
Kymenlaakson kunnista Hinku-verkostossa ovat mukana Kouvola, Kotka ja Hamina. u

Jätepoliittinen ohjelmatyö
loppusuoralla
JÄTEPOLIITTINEN ohjelmatyöryhmä on saanut jätepoliittisen ohjelman luonnosvaiheeseen. Ohjelma
odottaa viimeistä käsittelyä ennen sen menoa kuntiin vahvistettavaksi.
Lisätietoja ohjelmatyöstä: työryhmän pj. Maria
Eloranta, maria.eloranta@kouvola.fi. u

Tilaamalla e-laskun
säästät luontoa
PAPERISET jätelaskut kannattaa vaihtaa e-laskuksi.
Kun tilaat e-laskun, säästät aikaa, vaivaa ja luontoa.
Voit ottaa e-laskun käyttöön omassa verkkopankissasi. Helpoiten se onnistuu laskun maksamisen yhteydessä. E-laskun tilaamisen jälkeen laskut tulevat
jatkossa suoraan omaan verkkopankkiisi. Tarkempia
ohjeita ja neuvoja saat omasta pankistasi. E-laskuja
tilatessa on hyvä muistaa, että tilaus on tehtävä erikseen ekomaksulaskulle ja jäteastian tyhjennyslaskulle.
Tämä johtuu siitä, että ekomaksuvelvolliset ja jätteenkuljetusten asiakkaat ovat eri asiakasrekistereissä ja heillä on siten myös kaksi eri asiakasnumeroa. u
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Jäteasemilla käy vain
kortti 1.7. alkaen
Jos asiakkaalla ei ole maksukorttia, vaihtoehtoja ovat
lasku tai käteismaksu Keltakankaan jätekeskuksessa.

K

ymenlaakson Jäte Oy:n jäteasemilla käyvät maksuvälineinä 1.7. alkaen ainoastaan
pankki- ja luottokortit. Käteisellä ei siis
enää voi maksaa 30.6. jälkeen. Käteismaksumahdollisuus on jatkossa ainoastaan
Keltakankaan jätekeskuksen vaakatoimistossa.
Käteismaksuista jäteasemilla luovutaan, koska käteiskassan hoitaminen teettää paljon työtä, aiheuttaa kustannuksia
ja siihen liittyy myös työturvallisuusriskejä.
– Korttimaksamisen etuja ovat helppous ja turvallisuus
sekä asiakkaiden että työntekijöiden näkökulmasta, toteaa
kenttäpäällikkö Janne Karhu.

Yhdeksän kymmenestä maksaa jo kortilla
Kortilla maksaminen on lisääntynyt, ja kortti onkin jo ylivoimaisesti suosituin maksuväline jäteasemilla. Tämän
vuoden huhtikuussa yli 90 prosenttia kotitalousasiakkaista suoritti maksun kortilla. Vuotta aiemmin kortilla maksoi
noin 60–70 prosenttia asiakkaista.
Karhun mukaan korttimaksuihin siirtymistä on osaltaan
vauhdittanut se, että koronaepidemian aikana käteismaksuja on suositeltu välttämään.
– Käteisen käyttö jäteasemalla on saattanut olla osalle
lähinnä tapa, jota ei aiemmin ole tullut ajatelleeksi.
Kotkan, Kouvolan, Iitin, Haminan ja Mäntyharjun jäteasemilla kortti on käynyt maksuvälineenä jo useamman
vuoden ajan. Lapinjärven Korsmalmin jäteasemalle korttimaksumahdollisuus tulee käteisen rinnalle kesäkuussa,
ja heinäkuusta eteenpäin käy vain kortti.

Myös kortittomille on vaihtoehtoja
Vaikka käteisellä ei enää voi maksaa kesäkuun jälkeen, jäteasemapalveluita saavat jatkossa myös ne asukkaat, joilla ei ole pankkikorttia. Yhtenä vaihtoehtona kortittomalle
on jäteasemakäynnin maksaminen laskulla. Toinen vaihtoehto on tuoda jätekuorma Keltakankaan jäteasemalle ja
maksaa Keltakankaan jätekeskuksen vaakatoimistolla, jossa käteismaksumahdollisuus vielä säilyy.
– Tässä yhteydessä on korostettava, että kotitalousasiakas voi saada laskun vain, jos hänellä ei ole minkäänlaista
maksukorttia. Yleinen maksuvaihtoehto lasku ei siis ole.

Kokemukset Jumalniemestä rohkaisevia
Viime vuoden marraskuussa avautunut Jumalniemen jäteasema on toiminut testiympäristönä käteisestä luopumiselle, sillä Jumalniemessä on voinut alusta lähtien maksaa
vain pankkikortilla. Karhun mukaan kokemukset Jumalniemestä ovat olleet rohkaisevia. Kuluneiden kuukausien
aikana ei ole tullut tilannetta, jossa asiakkaalle olisi tarvinnut kirjoittaa laskua pankkikortittomuuden vuoksi. u

Pankeilta varmistettua: kaikilla korteilla voi maksaa
PANKEILLA on nykyään laaja valikoima pankki- ja
luottokortteja. Niitä kaikkia voi käyttää maksamiseen – myös jäteasemien korttimaksupäätteissä.
Asia varmistettiin pankeilta, koska asukkailta on
tullut yhteydenottoja jäteasemilla maksamisesta.
Jäteneuvontaan yhteyttä ottanut asukas oli huolissaan käteismaksuista luopumisesta. Asiakkaalla
oli käsitys, että hänen korttiaan voi käyttää vain
käteisen nostamiseen.
Päätimme selvittää asiaa suoraan pankeilta.
Korttien maksuominaisuuksista kysyttiin Osuus-

pankilta, Nordealta, Säästöpankilta, Oma Säästöpankilta, Danske Bankilta, Handelsbankenilta,
S-pankilta ja Aktialta. Pankeista kerrottiin, että
niiden kaikkia kortteja voi käyttää maksamiseen.
Pankkien mukaan sellaista korttityyppiä ei enää
ole, jolla voisi vain nostaa rahaa muttei maksaa.
Asiakas voi kuitenkin itse halutessaan määritellä kortilleen nosto- ja ostorajoja. Jos asiakas on
määritellyt kortin ostorajaksi 0 euroa, hän ei voi
maksaa sillä. Asiakas voi kuitenkin muuttaa ostorajaa ottamalla yhteyttä pankkiin. u

Saitko ekomaksulaskun?
OLETKO ehkä juuri muuttanut toimialueellemme tai
olet hankkinut täältä kesämökin? Tai ehkä olet muuttanut taloyhtiöstä omakotitaloon? Tällöin ekomaksulasku voi olla sinulle uusi asia. Ekomaksu on jätelakiin
perustuva jätehuollon perusmaksu. Jokaisesta asunnosta ja vapaa-ajan asunnosta Kouvolassa, Iitissä,
Mäntyhajulla, Lapinjärvellä, Pyhtäällä, Haminassa, Virolahdella ja Miehikkälässä peritään kerran vuodessa
ekomaksu. Kotkassa ekomaksua vastaava perusmaksu on sisällytetty jäteastian tyhjennysmaksuun.
Ekomaksut laskuttaa Kymenlaakson Jäte Oy. Laskut lähetetään asunnon omistajille. Taloyhtiöissä
olevien asuntojen ekomaksut laskutetaan suoraan
taloyhtiöltä.

Ekomaksulla katetaan erilaisia jätehuollon palveluita. Ekomaksulla ei kateta jäteastioiden tyhjennyksiä, kuljetuksia tai käsittelyä. Jätehuollon palveluiden
käyttö tai käyttämättömyys ei vaikuta ekomaksun
maksuvelvollisuuteen.
Kymenlaakson Jäte järjestää ekomaksuilla asukkaille mm. seuraavia palveluja: jäteasemapalvelut,
Rinki-verkostoa täydentävät ekopisteet, vaarallisen
jätteen kiertävät keräykset, muut täydentävät keräyspalvelut, jäteneuvonta kouluissa ja yleisötapahtumissa sekä Roskaviesti-lehti joka kotiin kaksi kertaa
vuodessa. Miehikkälän osalta Kymenlaakson Jäte
tilittää ekomaksujen tuoton kunnalle, joka järjestää
palvelut. u

