
Kodin jäteopas

Kymenlaakson Jäte Oy
Ekokaari 50
46860 Keltakangas
p. 05 744 3400

Jäteneuvonta 
(esim. lajittelukysymykset)
neuvonta@kymenlaaksonjate.fi
p. 05 744 3473

Jätteenkuljetusten asiakaspalvelu
ma–pe 9–15
asiakaspalvelu@kymenlaaksonjate.fi
p. 05 744 3474

Monen jätehuoltoon liittyvän asian 
voit hoitaa myös sähköisesti.  
Apu löytyy osoitteesta:  
www.kymenlaaksonjate.fi

Ota yhteyttä!

Jokaisen vakituisena asuntona tai va-
paa-ajanasuntona käytettävän kiinteis-
tön tulee liittyä jätteenkuljetukseen. 

Tavallisesti asuinkiinteistöllä tulee olla 
oma jäteastia tai naapurikiinteistöjen 
yhteiskäytössä oleva jäteastia, jota 
jäteauto tyhjentää säännöllisesti. Lisäksi 
joillain alueilla on jäteyhtiön ylläpitä-
miä yhteiskeräysastioita niille asuin-
kiinteistöille, joille jäteautolla ei pääse. 
Yhteiskeräysastian käyttäjät maksavat 
palvelusta vuotuisen käyttömaksun.

Omakoti- ja paritaloissa asuville suo-
sitellaan ruokajätteen kompostointia. 
Kompostoimalla voi pidentää kodin 
jäteastian tyhjennysväliä.

Taloyhtiöissä hyötyjätteitä kerätään 
jätehuoltomääräysten mukaisesti. Bio- 
jäte tulee kerätä taajama-alueilla kaikis-
sa rivi- ja kerrostaloissa. Taloyhtiöissä, 
joissa asuntoja on 10 tai enemmän, 
tulee kerätä erilleen lasipakkaukset, 
kartonkipakkaukset, muovipakkaukset 
ja metalli. 1.7.2021 alkaen pakkaus-
jätteiden erilliskeräysvelvoite koskee 
myös vähintään 5 asunnon taloyhtiöitä. 
Lisäksi tuottajayhteisöt keräävät kiin-
teistöiltä paperia. Lisätietoja jätehuolto-
määräyksistä Kymen jätelautakunnalta: 
www.kymenjatelautakunta.fi.

Lajittele ja kierrätä 
– säästät rahaa ja ympäristöä

Asuinkiinteistön jätehuolto

Kymenlaakson Jäte Oy ja valtakunnal-
linen RINKI Oy ylläpitävät miehittä-
mättömiä ekopisteitä, joissa kerätään 
kartonki- ja lasipakkauksia ja metallia.
Osassa Rinki-ekopisteitä kerätään lisäksi 
muovipakkauksia. Monissa pisteissä voi 
kierrättää myös paperin ja hyväkuntoi-
set vaatteet ja kodin tekstiilit.

Kymenlaakson Jäte Oy ylläpitää mie-
hitettyjä jäteasemia, joissa otetaan 
vastaan isokokoisia jätteitä, jotka eivät 
mahdu kiinteistön jäteastiaan sekä 
vaarallisia jätteitä, joita ei saa laittaa 
kiinteistön jäteastiaan. Jäteasemilla 
asioidaan aukioloaikoina.

Kymenlaakson Jäte Oy:n jäteasemat ja 
ekopisteet: www.kymenlaaksonjate.fi

RINKI Oy:n ekopisteet: www.rinkiin.fi

Koko Suomen keräyspisteet: 
www.kierratys.info

Ekopisteet & jäteasemat

Kysy lajittelusta!
Kymenlaakson Jäte Oy neuvoo Kymen-
laakson, Lapinjärven ja Mäntyharjun asuk-
kaita lajittelussa ja muissa jätehuollon 
asioissa. Jäteneuvontaa saa puhelimitse, 
sähköpostitse sekä erilaisissa tapahtumis-
sa ja tilaisuuksissa. Tietoa jätehuollosta 
saa myös Kymenlaakson Jätteen verkko-
sivuilta, Facebook-sivuilta sekä koteihin 
jaettavista Roskaviesti-lehdistä.

neuvonta@kymenlaaksonjate.fi
p. 05 744 3473

Jätteenkuljetusten  
asiakaspalvelu
Kymenlaakson Jäte Oy palvelee jätteen-
kuljetuksissa Kotkan, Kouvolan, Iitin ja 
Mäntyharjun alueilla. 

Asiakaspalvelu palvelee ma–pe 9–15
asiakaspalvelu@kymenlaaksonjate.fi
p. 05 744 3474
www.kymenlaaksonjate.fi/asiointi

Jätteenkuljetuksista muiden kuntien 
alueella saat lisää tietoa kunnasta tai 
paikallisilta jätteenkuljetusliikkeiltä.
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Jäteasemalle
VAARALLISTA JÄTETTÄ ovat muun muassa 
jäteöljyt, öljynsuodattimet, akut, paristot, 
loisteputket, maalit, lakat, liuottimet, hapot 
ja emäkset, lääkkeet, kuumemittarit, jarru- ja 
jäähdytinnesteet.

Vaarallinen jäte voi aiheuttaa vaaraa terveydelle ja ym-
päristölle. Jäteasemilla ja kiertävissä keräyksissä koti-
talouksien vaaralliset jätteet otetaan vastaan maksutta. 

SÄHKÖLAITTEITA ovat kaikki kotitalouksien 
sähköllä toimivat laitteet kuten kylmälaitteet, 
pesukoneet, hellat, televisiot, tietokoneet,  
mikroaaltouunit, leivänpaahtimet, pölynimurit, 
valaisimet, kännykät ja sähköiset lelut.

Kaikilla jäteasemilla otetaan vastaan sähkölaitteita 
maksutta. Sähkölaitteiden kierrätyksestä vastaavat 
tuottajayhteisöt. Myös sähkölaitteita myyvät liikkeet 
voivat ottaa vastaan sähkölaitteita. Tarkista asia liik-
keestä tai osoitteesta www.ser-kierratys.fi

ENERGIAJÄTETTÄ ovat muun muassa styrox-le-
vyt, vaahtomuovipatjat, likaantunut paperi ja 
pahvi, lattialaminaatit, tekstiilit ja räsymatot, 
pakkausmuovit ja muovikalvot. Myös kovat 
muovit, kuten ämpärit, saavit, kanisterit ja pulkat.

Ei goretexia tai teflonia eikä PVC-muovia kuten vie-
märiputkia, kasteluletkuja tai tekonahkaa. Isoimmilla 
jäteasemilla voi olla omat keräyslavat tekstiileille ja 
koville muoveille.  

PUUJÄTETTÄ ovat käsittelemätön, maalattu,  
lakattu tai valtattu puu, liimapuu, vaneri,  
kovalevy ja Halltex-levy.

KESTOPUU

Ei painekyllästettyä puuta.

Kestopuulle on oma keräyslava isoimmilla jäteasemilla.

KIVIJÄTETTÄ ovat betoni, tiilet, laatat, laastit ja 
muu kiviaines. 

Kivijätteelle on oma keräyslava isoimmilla jäteasemilla.

KIPSIJÄTETTÄ ovat lähinnä kipsilevyt. Kipsijätteelle on oma keräyslava isoimmilla jäteasemilla.

KATTOHUOPA Kattohuovalle on oma keräyslava isoimmilla jäteasemilla.

TASOLASIA ovat ikkunalasit ilman puitteita. Tasolasille on oma keräyslava isoimmilla jäteasemilla.

LAJITELTAVAA JÄTETTÄ ovat muun muassa 
joustinpatjat, useista erilaisista materiaa-
leista valmistetut huonekalut ja sekalaiset  
remonttijätteet. 

Lajiteltava jäte toimitetaan käsin tai koneellisesti la-
jiteltavaksi, jotta hyödynnettävät materiaalit saadaan 
eroteltua.

KAATOPAIKKAJÄTETTÄ ovat eristevillat, lasi-
kuitu ja PVC-muovit kuten viemäriputket, kas-
teluletkut, pressut, tekonahka, muoviset tapetit 
ja lattianpäällysteet.

Kaatopaikkajäte on jätettä, jolle ei ole vielä löydetty 
hyödyntämiskeinoa.

METALLIROMUA ovat muun muassa metalliriti-
lät, -putket, -säiliöt ja -verkot, kaapelit, johdot, 
pellit ja räystäskourut, paistinpannut ja kattilat 
sekä metalliset huonekalut.

Esineessä tulee olla vähintään 50 % metallia. Poista 
vaaralliset jätteet, esimerkiksi ruohonleikkurista on 
valutettava öljyt talteen. 

HAKETUSKELPOISET OKSAT ovat tarpeeksi pak- 
suja, jotta niistä saa polttoainetta.

Ei pensasaidan oksankärkiä tai kantoja. 

HARAVOINTIJÄTETTÄ ovat lehdet, risut, neula- 
set, kävyt, rikkaruohot, pensaiden leikkuujät- 
teet yms.

Ei maatumatonta roskaa, kuten muovia tai alumiinia.

PARISTOJA ovat sormi-, nappi- ja ladattavat paristot sekä matka-
puhelimen akut. Paristojenkeräykseen ei muita vaarallisia jätteitä 
(ongelmajätteitä) kuten lääkkeitä tai loisteputkia. Paristoja ottavat 
vastaan kaikki paristoja myyvät liikkeet ja jäteasemat. Teippaa 
paristojen ja akkujen navat piiloon ennen keräykseen viemistä.

PAINEKYLLÄSTETTYÄ PUUTA on sekä vihreää että ruskeaa. Isot 
erät otetaan maksusta vastaan Kymenlaakson Jätteen Keltakan-
kaan jätekeskuksessa.

AUTONRENKAAT ILMAN VANTEITA. Rengasliikkeet ottavat vastaan 
4–8 rengasta maksutta. Vanteilta ottamisesta liike voi periä maksun.

ASBESTIA ovat muun muassa vartti- ja mineriittilevyt. Asbesti 
tulee toimittaa esimerkiksi jätesäkkiin pakattuna Kymenlaakson 
Jätteen Keltakankaan jätekeskukseen.

EHJIÄ JA KÄYTTÖKELPOISIA TAVAROITA ovat uudelleen käyttöön 
soveltuvat tavarat kuten vaatteet, kirjat, lelut, urheiluvälineet 
ja huonekalut. Tavaroita ottavat vastaan Parik-säätiö Kouvolas-
sa, Sotek-säätiö Etelä-Kymenlaaksossa, kirpputorit ja osto- ja 
myyntiliikkeet, joista voi kysyä tarkemmin vastaanoton ehdoista.

LÄÄKEJÄTETTÄ ovat resepti- ja reseptivapaat lääkkeet, kuume-
mittarit ja neulat. Apteekit ottavat maksutta vastaan lääkejätteet.

Muualle

BIOJÄTETTÄ ovat kaikki eloperäiset maatuvat 
jätteet, kuten kuoret, ruuantähteet, pilaantuneet 
elintarvikkeet, kahvin ja teen porot suodatin-
pusseineen, talouspaperi, paperiset lautasliinat, 
munakennot, kuihtuneet kukat ja kasvinosat. 

Ei kiviä tai hiekkaa (ei myöskään kissanhiekkaa), multaa, 
risuja tai oksia. Vain eloperäistä jätettä, ei muovia tai 
metallia. Valuta nesteet viemäriin. Pakkaa biojäte biojä-
tepussiin, paperipussiin tai sanomalehdestä taiteltuun 
pussiin.

PAPERIA ovat kaikki postissa tulleet puhtaat ja 
kuivat sanoma- ja aikakauslehdet, mainokset, 
kirjeet ja kirjekuoret, kopiopaperi, kirjat ilman 
kansia sekä muu puhdas paperi. 

Älä sido lehtiä narulla nippuihin. Voit pakata valkoiseen 
paperikassiin, ei ruskeaan paperikassiin eikä muovi-
kassiin. Silputtu paperi kannattaa pakata valkoiseen 
paperikassiin tai kirjekuoriin.

KARTONKIA ovat puhtaat ja kuivat paperi-, kar-
tonki- ja pahvipakkaukset, aaltopahvi, sokeri-, 
jauho- ja muut paperipussit, huuhdellut mehu- 
ja maitotölkit, muro- ja keksipakkaukset sekä 
munakennot. Myös alumiinivuoratut ja muo-
vi-ikkunalliset pakkaukset kelpaavat. 

Litistä ja pakkaa sisäkkäin. Kartongin saa pakata pape-
rikassiin tai muuhun paperi- tai kartonkipakkaukseen.

MUOVIPAKKAUKSIA ovat puhtaat ja kuivat 
elintarvikepakkaukset, pesuainepakkaukset, 
muovipullot ja -purkit, muovipussit ja -kääreet 
sekä muoviset tuubit ja putkilot. 

Korkit, kannet, kansikalvot ja pumppupullojen pumput 
tulee irrottaa ja laittaa erillisenä keräykseen. Ei likaisia 
pakkauksia, muita muovitavaroita eikä PVC:tä. Alumii-
nipitoiset pakkaukset, kuten kahvi- ja sipsipussit, sekä 
styrox-pakkaukset voi laittaa myös loppujätteeseen. Jos 
muovipakkausten keräystä ei ole tarjolla, muovipakkauk-
set voi laittaa loppujätteeseen.

LASIPAKKAUKSIA ovat värittömät ja värilliset 
lasipurkit ja -pullot. 

Poista kannet ja korkit. Kaulusrenkaita tai etikettejä ei 
tarvitse poistaa. Ei lääkeampulleja, lasiastioita, pos-
liinia, kristallia, ikkuna- tai muuta tasolasia, lamppuja 
tai valkoista opaalilasia. Laita rikkoutuneet lasiastiat 
loppujäteastiaan.

METALLIA ovat säilyke- ja juomatölkit, kannet  
ja korkit, tyhjät spray-pullot, alumiinifolio, 
kattilat ja muut metalliastiat sekä muut pienet 
metallikappaleet. 

Ei vaarallista jätettä sisältävää metallia, kuten kanis-
tereita, joissa on öljyä. Spray-pullot vain tyhjänä (ei 
pihise, ei hölsky).

VAATTEITA ovat kaikki käyttökelpoiset, ehjät ja 
puhtaat vaatteet, kodintekstiilit ja jalkineet. 

Pakkaa puhtaat vaatteet, tekstiilit ja jalkineet muovi-
pussiin.  

LOPPUJÄTETTÄ ovat muun muassa muovi- 
esineet, pölynimurinpussit, likainen ja märkä 
paperi ja pahvi, likaiset muovipakkaukset, 
vaipat ja siteet, hehkulamput, tekonahka, teks-
tiilit, lasiastiat, kissanhiekat, tupakantumpit 
sekä tuhka. Myös biojäte, jos sitä ei kompostoi-
da tai kerätä erikseen.

Kun loppujätteen pakkaa pusseihin, säilyy jäteastia 
puhtaampana. Jäteastiaan mahtuvia, alle 60 cm pitkiä 
ja polttokelpoisia jätekappaleita saa laittaa jäteastiaan 
myös pakkaamatta. Tuhkaa saa laittaa jäteastiaan vain 
täysin jäähtyneenä ja tiiviisti pakattuna. Jäteastiaan ei 
saa laittaa vaarallisia jätteitä. Loppujäte hyödynnetään 
polttoaineena Hyötyvoimalassa Kotkassa.

Lajittelu   hjeet

Lajitteluohjeista Miehikkälän 
jäteasemalla vastaa kunta.

Pihan jäteastiaan tai ekopisteelle


