ROSKAVIESTI

SYKSY 2020

JULKINEN TIEDOTE JAETAAN KAIKKIIN KOTITALOUKSIIN Kymenlaakson, Mäntyharjun ja Lapinjärven alueilla
Kuljetuspalvelupäällikkö Mervi Haukkala (oik.)
ja palveluneuvoja Taina Gadding katsastamassa
rivitaloyhtiön jätepistettä. Mervi Haukkala aloitti
Kymenlaakson Jätteellä kuljetuspalvelupäällikkönä heinäkuussa.

UUTISIA

Osalla asiakkaista
tyhjennyspäivä voi muuttua
talven aikana

Uusia keräysastioita
pieniin taloyhtiöihin
1.7.2021 pakkausjätteiden keräysvelvollisuus laajenee koskemaan
5-9 asunnon taloyhtiöitä. Niiden tulee järjestää keräysastiat muovi- ja
lasipakkauksille, metallille sekä kartongille. Muutoksella lisätään jätteiden
kierrätystä ja huolehditaan ympäristöstä.

K

ANNE SIRONEN

ymenlaaksossa valmistaudutaan pakkausjätteiden keräyksen laajenemiseen
pieniin taloyhtiöihin. H-hetki koittaa
ensi heinäkuussa, jolloin erilliskeräysvelvollisuus laajenee koskemaan Kouvolan, Iitin, Mäntyharjun, Kotkan, Pyhtään, Lapinjärven, Haminan, Virolahden ja Miehikkälän
taajama-alueiden taloyhtiöitä, joissa on 5-9 asuntoa. Tähän
saakka jätehuoltomääräysten pakkausjätteiden erilliskeräysvelvoitteet ovat koskeneet taloyhtiöitä, joissa asuntoja on
vähintään 10. Esimerkiksi Kouvolassa ja Iitissä keräyksen
piiriin tulevia uusia kohteita on vajaat 200 ja Kotkassa reilut sata.
Kymenlaakson Jäte tiedottaa muutoksesta aktiivisesti tulevan talven ja kevään aikana isännöitsijöille. On tärkeää,
että taloyhtiöt varautuvat ajoissa lajitteluastioiden lisääntymiseen ja jätekatosten ja jätepisteiden muutoksiin. Taloyhtiöiden ja isännöitsijöiden yhteistyötä tarvitaan, jotta
mahdolliset muutokset jätetiloissa osataan suunnitella ja
toteuttaa ajoissa.

Asukkaalle helpompaa lajittelua
Pakkausjätteiden keräysastioiden lisääminen on hyväksi
paitsi ympäristölle myös asukkaalle. Kun keräysastia tulee
lähemmäs, on sitä helpompi ja nopeampi käyttää.
- Lajittelusta tulee helpompaa, kun jäteastiat löytyvät taloyhtiön katoksesta, perustelee kuljetuspalvelupäällikkö
Mervi Haukkala.
- Asiakaskyselyissämme on noussut esille, että kuljettaminen ekopisteelle ei ole kaikille helppoa, jos autoa ei ole
käytettävissä ja ekopiste sijaitsee kaukana.

Lisää kierrätystä tarvitaan
Tutkimusten mukaan mitä helpompaa lajittelu on ja mitä
lähempää lajitteluastia löytyy, sitä korkeammiksi nousevat
talteen saatujen hyötyjätteiden määrät.

Kymenlaaksolla ja koko Suomella on kovat tavoitteet kierrätyksen lisäämisessä. Kotitalouksien jätteistä entistä isompi prosentti pitää saada kerättyä erilaisina käyttökelpoisina
raaka-aineina, joista sitten voidaan tehdä uusia tuotteita.
- Kaikesta yhdyskuntajätteestä tulee kierrättää 55 % ja
kaikesta pakkausjätteestä 65 % vuoteen 2025 mennessä,
mainitsee kuljetuspalvelupäällikkö Haukkala.
Jätehuollossa kierrätyksellä tarkoitetaan jätteen käyttämistä raaka-aineena. Jätteen hyödyntäminen energiana ei
ole kierrättämistä. Jäteperäisen raaka-aineen käyttö säästää
usein myös energiaa, jolloin ilmastopäästötkin pienenevät.
Suomessa yhdyskuntajätteistä kierrätetään ja hyödynnetään
energiana yhteensä jo yli 99 %. Haasteena on saada raakaaineeksi kelpaavat jätteet tarkemmin kierrätykseen, pois
polttoaineeksi menevästä jätteestä.
Vuonna 2018 Suomen yhdyskuntajätteistä kierrätettiin
noin 42 %. Kun kierrätyksen tulee nousta 55 %:iin vuoteen
2025 mennessä, on selvää, että työtä vielä riittää.

Jäteastiat kuntoon
Kymenlaakson Jätteen palveluneuvoja Taina Gadding
neuvoo taloyhtiöitä jätteenkeräyspisteiden suunnittelussa.
Kiinteistöjen jätekatoksia kiertäessään hän on huomannut
myös joitain puutteita.
- Osalla on vielä käytössä jäteastioita, jotka eivät ole nykystandardien mukaisia ja voivat olla riski jätteenkuljettajalle,
jos astia ei pysykään paikoillaan jäteauton nostinlaitteessa
tyhjennyksen aikana.
Myös jäteastioiden merkinnöissä on puutteita. Ajantasaiset tarrat astioiden kyljissä helpottavat lajittelua. Nykyisissä
jäteastiatarroissa on piirroskuva, ja jätelajin nimi kerrotaan
suomen lisäksi ruotsiksi, englanniksi ja venäjäksi.
Taloyhtiöiden arkea helpottamaan on monia käytännön
ohjeita koottu kymenlaaksonjate.fi -verkkosivuille. Klikkaamalla etusivulla kohtaa taloyhtiöt, löytyvät ohjeet niin astiatarrojen tilaamiseen kuin jätekatosten suunnitteluunkin. 

KOUVOLAN muovipakkausjäte- ja loppujäteastioiden
tyhjennysreittejä järjestellään uudelleen. Muovipakkausten keräys on lisääntynyt. Muovipakkaukset tyhjennetään kaksilokeroautolla, jolloin muutokset vaikuttavat
myös toiseen lokeroon kerättävän loppujätteen tyhjennyspäiviin.
Kotitalouksille, joita muutos koskee, tiedotetaan kirjeitse asiasta.
Marraskuussa muutokset koskevat Kouvolan aluetta.
Alkuvuodesta vastaavia muutoksia tehdään Kotkassa. 

Jätepoliittinen ohjelma
on valmistunut
KUNTIEN JÄTEPOLIITTINEN ohjausryhmä sai valmiiksi esityksen kuntien jätepoliittiseksi ohjelmaksi vuoteen 2025 saakka.
Jätepoliittisessa ohjelmassa on kolme sisältökokonaisuutta: selkeät jätehuollon roolit ja yhteistyö, jätteiden vähentäminen ja ympäristötietoisuuden lisääminen sekä jätehuollon palvelujen kattavuus ja jätteiden hyödyntäminen.
Kymen jätelautakunta on lähettänyt ohjelman kuntien
valtuustoille hyväksyttäväksi. Ohjelmatekstiin voi tutustua Kymen jätelautakunnan sivuilla osoitteessa kymenjatelautakunta.fi, dokumentti löytyy 24.9.2020 kokouksen liitteistä. 

Kouvolalaiset suomalaisista
tyytyväisimpiä ja kotkalaiset
toiseksi tyytyväisimpiä
jätehuollon palveluihin
VUOSITTAISEN FCG Efekon tekemän Yhdyskuntatekniset palvelut 2020 -tutkimuksen mukaan jätehuollon
palvelut vastaavat hyvin asukkaiden tarpeisiin. Kotkalaisten tyytyväisyys palveluihin pomppasi vertailussa ylöspäin toiseksi parhaaksi, kun kouvolalaiset olivat jälleen
suomalaisista kaikkein tyytyväisimpiä jätehuollon palveluihin. Kyselyyn osallistui tänä vuonna 19 kuntaa. Mukana kyselyssä olivat mm. Helsinki, Espoo, Turku, Oulu ja
Kuopio. 

Vaihda laskusi e-laskuksi –
säästä 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. 

JÄTTEENKULJETUS

Jätepiste voi olla myös
yhteinen naapurin kanssa
Kaksi pientä rivitaloyhtiötä suunnittelee hyötyjätekimpan
perustamista säästääkseen tilaa ja kustannuksia.

Arkipyhäviikoilla jäteastian
tyhjennys voi siirtyä +/-2 pv
JOULUN PYHÄT alkavat tänä vuonna perjantaina. Tammikuussa uudenvuodenpäivä ja loppiainen osuvat arkipäiville. Jäteastian tyhjennyspäivä voi pyhien vuoksi siirtyä päivällä tai kahdella totutusta viikoilla 51, 52, 53 ja 1. 

Parillinen tyhjennysviikko
vaihtuu parittomaksi –
ja päinvastoin vuonna 2021

SUVI IGNATIUS

VIIDEN - KUUDEN vuoden välein vuoden viimeinen
viikko on järjestysnumeroltaan 53 eikä 52. Tulevassa
vuodenvaihteessa 2020-2021 on kaksi paritonta viikkoa
peräkkäin: viikot 53 ja 1.
Koska tyhjennykset jatkuvat sovitulla tyhjennysvälillä
myös vuodenvaihteen yli, kannattaa nyt huomata ja pistää muistiin, että tänä vuonna parittomilla viikoilla olleet
tyhjennykset ovatkin ensi vuonna parillisilla viikoilla.
Ja tänä vuonna parillisilla viikoilla tyhjennetyt astiat tyhjennetäänkin parittomilla viikoilla vuonna 2021. 

info
TIETOA TALOYHT
IÖILLE

Vierekkäisillä tonteilla sijaitsevat rivitaloyhtiöt Hiidentupa ja Hiidenkallio kaavailevat hyötyjätekimpan perustamista ja yhteisen jätekatoksen rakentamista. Syksyllä aiheen tiimoilta järjestettiin infotilaisuus, johon
osallistuivat Paavo Haaja, Seija Voutilainen, Heli Siik,
Eija Wallikivi, Tuija Kalpa ja Kari Siik.

P

ienten taloyhtiöiden jätehuoltoon on tulossa
muutoksia ensi vuonna, kun Kymen jätelautakunnan jätehuoltomääräysten velvoitteet
pakkausjätteiden erilliskeräyksestä laajenevat. Taajamissa sijaitsevien 5-9 asunnon
kiinteistöjen tulee järjestää kartongin, pienmetallin, lasipakkausten ja muovipakkausten keräysastiat taloyhtiön jätepisteelle viimeistään 1.7.2021.
Kun tilaa on rajallisesti ja jätehuollon kustannukset tärkeää pitää kurissa, kannattaa jätepisteen ja -astioiden mitoittaminen uusille jätejakeille aloittaa hyvissä ajoin.

Kimppaan tonttinaapurin kanssa
Yksi vaihtoehto voi olla jätekimpan perustaminen naapuritaloyhtiön kanssa. Tätä vaihtoehtoa lähti selvittämään
myös kaksi kotkalaista rivitaloyhtiötä; 9-asuntoinen As Oy
Hiidentupa ja 7-asuntoinen As Oy Hiidenkallio.
Tonttinaapureina sijaitsevissa taloyhtiöissä on jo kokemusta yhteisestä jätepisteestä, sillä molempien biojäteastiat
sijaitsevat samassa katoksessa tonttien rajalla.
- Tällä hetkellä molemmilla taloyhtiöillä on omat biojäteastiat. Loppujäteastiat puolestaan ovat asuntokohtaiset.
Se on katsottu meidän tapauksessamme toimivaksi ratkaisuksi, sillä loppujäteastioiden tyhjennykset ovat asukkailla
eri rytmissä, taustoittavat Tuija Kalpa ja Heli Siik.
Tuija Kalpa on As Oy Hiidenkalliosta, Heli Siik puolestaan
As Oy Hiidentuvasta.
Idea hyötyjätekimpasta syntyi tänä syksynä As Oy Hiidenkallion uudessa hallituksessa.
- Lähestyimme naapuritaloyhtiötä kirjeellä, jossa kutsuimme heidät yhteistyöpalaveriin, Tuija Kalpa kertaa.
Naapurit ottivat kutsun vastaan, ja ensimmäinen kokous
sujui heidän mukaansa hyvässä hengessä ja poiki uusia ideoita jatkoselvitykseen.
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Suunnitteilla myös uusi jätekatos
Yhteisten hyötyjäteastioiden hankkimisen lisäksi ajatuksena on, että nykyisen biojätekatoksen tilalle rakennettaisiin
uusi, isompi jätekatos.
Mitoitukseen taloyhtiöt ovat saaneet apua Kymenlaakson Jätteen palveluneuvoja Taina Gaddingilta. Hän kävi
syyskuussa neuvomassa taloyhtiöitä jäteastioiden ja tyhjennysvälien mitoituksessa sekä antoi yleisvinkkejä, joita
jätekatosta suunniteltaessa on hyvä huomioida.
- Jäteastioiden vaatiman tilan lisäksi katosta rakennettaessa on huomioitava paloturvallisuus ja kuntakohtaiset
rakennusmääräykset. Lisäksi tärkeää on, että tila on vaivattomasti käytettävissä ja astiat helposti tyhjennettävissä,
Taina Gadding vinkkaa ja lisää:
- Jos katos päätetään rakennuttaa ulkopuolisella, tarjouksia kannattaa kysyä useista paikoista. Hintahaitari voi
olla hyvinkin laaja.

Hallitukset valmistelevat, yhtiökokoukset päättävät
Neuvontakäynnin jälkeen taloyhtiöiden hallitukset ovat
jatkaneet jätekimppa- ja katosprojektien valmistelua. Työlistalla ovat muun muassa katoksen rakentamista koskevien viranomaisohjeiden selvittäminen sekä sopivien katosmallien ja rakennuskustannusten kartoitus.
- Olemme päättäneet toimia niin, että taloyhtiöiden hallitukset keräävät mahdollisimman kattavat tiedot eri vaihtoehdoista, ja lopulliset päätökset tehdään yhtiökokouksissa
viimeistään keväällä. Tärkeää on tehdä taustatyöt hyvin ja
ajoissa, Heli Siik ja Tuija Kalpa summaavat. 

Kouvolassa ja Iitissä
kartongin, metallin ja
lasipakkausten kuljetukset
siirtyvät Kymenlaakson
Jätteelle 1.7.2021 alkaen
ENSI heinäkuun alussa Kouvolassa ja Iitissä asuinkiinteistöjen pakkausjätteiden kuljetus muuttuu ns. kunnan
järjestämäksi kuljetukseksi.
Kymenlaakson Jäte järjestää 1.7.2021 alkaen loppu- ja
biojätteen sekä muovipakkausten lisäksi myös kartongin, metallin ja lasipakkausten kuljetukset ja kuljetuksiin
liittyvän asiakaspalvelun asuinkiinteistöiltä Kouvolassa
ja Iitissä. Kymenlaakson Jäte tiedottaa ja neuvoo taloyhtiöitä muutoksessa talven ja kevään aikana.
Kuljetusjärjestelmän muutoksesta päätti Kymen jätelautakunta kokouksessaan 12.12.2018. 

Sähköinen asiointi uudistui
KYMENLAAKSON JÄTTEEN verkkosivuilta löytyvä
sähköinen asiointipalvelu uudistui heinäkuussa. Asiointi
on nyt entistä nopeampaa ja vaivattomampaa. Sähköisessä asiointipalvelussa voi hoitaa muun muassa jäteastioiden tyhjennyksiin ja laskutuksiin sekä ekomaksuihin liittyviä asioita. Myös kompostointi-ilmoituksen voi
tehdä nyt sähköisesti. Lisäksi voi kysyä lajittelusta sekä
antaa palautetta jäteasemista ja ekopisteistä.
Uudistunut sähköinen asiointi löytyy kymenlaaksonjate.fi -verkkosivuston pääsivulta. 

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
puhelin 05 744 3474

PALVELUT JA JÄTEASEMAT

Ekopisteiden hoitaja Sami Vartiainen käy
kaksi kertaa viikossa tarkastamassa ja
siivoamassa Kuusankosken Tokmannin
pisteen Kiltatiellä.

Kymenlaakson Jätteen
jäteasemien aukioloajat
Kotkassa, Kouvolassa, Haminassa, Iitissä,
Mäntyharjulla ja Lapinjärvellä
Jäteaseman aukiolopäivän osuessa vapunaattoon, juhannusaatonaattoon, 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.

Oletko nähnyt
Ekopisteautoa?
Ekopisteen käyttäjät kiittelevät hyvää palvelua ja lajittelumahdollisuuksia.
Ekopisteiden hoitaja toivoo pisteiden roskaantumisen vähenevän.

E

kopisteet on hoidettu Kymenlaakson Jätteen
omana työnä vuoden 2019 alusta. Ekopisteiden hoitajana toimii Sami Vartiainen. Sami
kiertää ekopiste-pakettiautolla viitenä päivänä viikossa toimialueemme ekopisteillä hoitamassa ja huoltamassa ja keräämässä ylimääräiset jätteet
ja roskat pois.
Päivän työlistalla kohteita on pyöreästi noin 30. Isoilla
keskustapisteillä käydään kaksi kertaa viikossa. Kiltatien
Rinki-ekopiste Kuusaalla on yksi suurimmista ja eniten materiaaleja keräävistä ekopisteistä.
- Käyn täälläkin kaksi kertaa viikossa, ja joka kerralla täällä
on jotain jäteasemalle kuuluvaa jätettä, kertoo Sami.
Kiltatiellä käy aurinkoisena torstaiaamuna reilussa puolessa tunnissa toistakymmentä autokuntaa tuomassa kar-

tonkia, metallia ja muovipakkauksia. Kaikki kiittelevät palvelua ja kertovat pisteen olevan yleensä aika siisti. Ja niin
se onkin tällä kertaa. Toki jäteastioiden välistä löytyy pari
silityslaudan kantta ja maalipurkki. Muovikonttien välissä
on lisäksi roskapussi, jossa olevat ruokajätteet ovat houkutelleet eläimet repimään pussin ja levittelemään roskat
ympäriinsä.
- Asukkaat tulevat välillä moikkaamaankin ja kyselevät
neuvoja lajitteluun. Neuvon mielelläni, eli saa tulla kysymään, hymyilee Sami.
Vuodessa ekopisteiden siivouksesta kertyy yli 100 kuutiometriä jätettä. Huolehtimalla siitä, että ekopisteelle viedään
vain sinne kuuluvia pakkausjätteitä ja paperia, tehdään samalla Samin työstä mukavampaa. 

Jäteasemien kävijämäärä kasvoi
Kotkassa uuden Jumalniemen jäteaseman kävijämäärä kasvoi
lähes 60% verrattuna vanhaan Heinsuon jäteasemaan.

K

ymenlaakson Jätteen jäteasemille tehtiin viime vuonna noin 190 000 asiakaskäyntiä. Tänä
vuonna käyntien määrä on kasvanut tammielokuun välisenä aikana keskimäärin noin 23
%. Ihmisillä on tänä vuonna ollut enemmän aikaa olla kotona ja mökeillään, tehdä remontteja ja laittaa pihoja kuntoon. Peräkärrykuormia on riittänyt.
Suurinta kävijämäärän kasvu on ollut Kotkassa, jossa Jumalniemen jäteaseman hyvä sijainti ja uudet tilat ovat houkutelleet kävijöitä. Jumalniemessä on tänä vuonna lokakuun
alkuun mennessä käynyt jo noin 47 000 kävijää, kun vuonna
2019 vastaavana aikana vanhalla Heinsuon jäteasemalla
kävi noin 29 000 kävijää. Kävijämäärä on kasvanut entiseen
verrattuna lähes 60%!

Jäteasemilla maksetaan vain kortilla
Kymenlaakson Jäte Oy:n jäteasemilla ovat maksuvälineeksi käyneet heinäkuusta alkaen ainoastaan pankki- ja luottokortit. Käteisellä ei siis enää voi maksaa. Korttimaksamisen etuja ovat helppous ja turvallisuus sekä asiakkaiden
että työntekijöiden näkökulmasta. Korttimaksaminen on
myös turvallisin maksutapa epidemia-aikana.

Koronavarovaisuus jäteasemilla jatkuu
Jäteasemilla on käytössä suojaavat pleksi-seinäkkeet kassapisteillä ja henkilökunta käyttää suojaimia. Toimimme
vastuullisesti ja toivomme samaa myös asiakkailta. Huolehdithan omalta osaltasi turvaväleistä. Ethän tule oireellisena jäteasemalle. Kiitos! 

Virolahden jäteasemapäivä la 19.12.

V

irolahden vuoden viimeinen jäteasemapäivä on joulukuussa. Jäteasemapalvelu tuodaan
Opintielle vielä lauantaina 19.12. kello 9-13.
Jäteasemalle voi tuoda sellaisia jätteitä, jotka
eivät mahdu tai joita ei voi laittaa kodin jäteastioihin tai ekopisteiden keräysastioihin. Jäteasemalle voi tuoda enintään
henkilöauton peräkärryyn mahtuvan määrän lajiteltuja jät-

teitä. Öljyä otetaan vastaan vain pieniä määriä, ei tynnyreitä.
Virolahden jäteasemapäivissä on tänä vuonna käynyt jo
lähes 500 kävijää. Päiväkohtainen määrä on vaihdellut noin
50:stä reiluun sataan kävijään.
Vuonna 2021 palvelu jatkuu seuraavasti: 27.2., 24.4. ja
29.5. 

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, lisäksi sunnuntaisin kello 9-15
itsepalveluasiointi, joka maksetaan ennakkoon
verkkokaupassa.

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 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.
Talven aikana palvelu järjestetään kahden kuukauden
välein.
Paikka: Opintie 5, ent. kunnan varikko
Aika: kuukauden viimeinen lauantai klo 9–13
Sovitut ajankohdat ensi vuoden puolella:
27.2. ja 24.4. ja 29.5.2021.

Maksut ja maksaminen jäteasemilla
Jäteasemien hinnastot saa osoitteesta
www.kymenlaaksonjate.fi tai suoraan jäteasemilta.
Maksuvälineinä käyvät vain pankki- ja luottokortit.
Jäteasemien korttimaksulaitteissa on lähimaksun
mahdollisuus, joten usein kassalla käynti onnistuu
pienellä käden heilautuksella.

Kunnan ylläpitämä jäteasema
MIEHIKKÄLÄ
Miehikkälän pienjäteasema
Muurikkalantie 12, 49700 Miehikkälä,
p. 040 199 2193
la 9–13 (1.11.–31.3.), kesäkaudella myös pe 9–17
Miehikkälän pienjäteaseman ajantasaiset tiedot saa kunnasta.
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UUTISIA

Tulevaisuuspäiväkirjat-hankkeessa Saviniemen
koulun 3B-luokan oppilaat havainnoivat lähiympäristöä ympäristökouluttaja Laura Sartamon ja
yhteisötaiteilija Maija Raikamon ohjauksessa.

Taiteesta työkaluja
ympäristötunteiden
käsittelyyn
Kymenlaakson Jätteen Tulevaisuuspäiväkirjat -ympäristökasvatushankkeessa
tunteilla nähdään keskeinen rooli kestävän elämäntavan moottorina.
SUVI IGNATIUS

P

arikymmentä koululaista on kokoontunut piiriin
sumuisena syysaamuna Saviniemen urheilukentän
laidalle. Kaikilla on silmät kiinni. Kasvojen ilmeet
ovat keskittyneet. Monien huulet kääntyvät hymyyn, kun
heitä pyydetään havainnoimaan esimerkiksi sitä, millaisia
ääniä ympäristöstä kuuluu tai miltä iholla tuntuu juuri nyt.
Käynnissä on Kymenlaakson Jäte Oy:n Tulevaisuuspäiväkirjat -pilottihankkeen toinen kokoontumiskerta Saviniemen koulun 3B-luokan kanssa. Hankkeessa lähestytään
taidelähtöisin menetelmin yksilön vaikutusmahdollisuuksia
ympäristön tilaan sekä erilaisia tunteita, joita ympäristöön
liittyvät ilmiöt voivat herättää.
- Lapsilla ja nuorilla on nykypäivänä monenlaisia tunteita liittyen maailman ja ympäristön tilaan: esimerkiksi
huolta ja ahdistuneisuutta, mutta onneksi myös positiivisia
tunteita. Taide tarjoaa työkaluja eri tunteiden havainnointiin, jäsentämiseen ja purkamiseen, taustoittavat hanketta
vetävät Kymenlaakson Jätteen ympäristökouluttaja Laura
Sartamo sekä yhteisötaiteilija Maija Raikamo.

Pilottihankkeessa mukana kaksi koululuokkaa
Tänä syksynä käynnistyneessä pilotissa on mukana myös
Rauhalan koulun 6-luokka.
Molemmat ryhmät osallistuvat lukukauden aikana kolmeen ohjattuun työpajaan. Työpajojen välissä ryhmät työstävät aihetta omatoimisesti opettajan johdolla. Lopuksi he

tuottavat ohjatun lopputeoksen valitsemaansa taiteen lajia
käyttäen. Tähän mennessä menetelminä on käytetty muun
muassa kuvaamataitoa, luovaa kirjoittamista, rytmistä liikkumista ja lähiluonnon havainnoimista.

Uusia näkökulmia tuttuun ympäristöön
Saviniemen koulun 3B-luokan opettaja Anne Salminen on
ilahtunut siitä, miten innokkaasti ja paneutuen hänen oppilaansa ovat osallistuneet hankkeeseen.
- Kullakin oppilaalla oli ennakkotehtävänä esitellä videomuodossa tai kuvaamalla ja kirjoittamalla lähiympäristöstä paikka, jossa hän viihtyy. Kaikki tarttuivat tehtävään
ripeästi ja tuotoksista näki, että tehtävään oli paneuduttu
hyvin, Salminen kehuu.
Myös opettaja kertoo oppineensa hankkeen aikana uutta. Esimerkiksi mielipaikkaan liittyvän ennakkotehtävän
kautta oppilaista tuli esille puolia, jotka eivät kouluarjessa
välttämättä tulisi puheeksi.
Myös lähiympäristöä on alkanut ajatella uusista näkökulmista.
- Meillä on metsät ja joki aivan vieressä, niitä saattaa pitää
jopa itsestäänselvyytenä. Kun tuttuja paikkoja havainnoi
enemmän aistilähtöisesti, niistä voi saada uudenlaisia kokemuksia, jotka vahvistavat halua huolehtia ympäristöstä,
Salminen kiteyttää. 

Hiilineutraalia kaukolämpöä
Keltakankaalta

K

ymenlaakson Jätteen Keltakankaan jätekeskuksessa on rakennettu lämpökeskusta keväästä lähtien.
Lämpökeskus alkaa tuottaa lämpöenergiaa vuodenvaihteessa Keltakangas-Myllykoski-Inkeroinen alueen
kaukolämpöverkkoon. Sopimus lämmön toimittamisesta
on tehty KSS Lämpö Oy:n kanssa.
- Lämpökeskukseen odotellaan parhaillaan kattiloiden
toimitusta. Tavoitteena on saada kattilaan tulet ennen vuodenvaihdetta, jotta lämpökeskus pääsisi aloittamaan lämmöntoimitukset heti tammikuun alussa, kertoo projektipäällikkö Ismo Orava.
Lämpökeskuksessa käytetään pääpolttoaineena kierrätyspuumursketta. Myllykosken paperitehtaan voimalaitoksen
alasajon jälkeen Myllykosken alueen kaukolämpö on tuotettu pääosin maakaasulla toimivilla lämpökeskuksilla. Voimalaitoshankkeen avulla KSS Lämpö pääsee eroon fossiilisesta polttoaineesta. Jätepuusta ja puutähteistä valmistettu
kierrätyspuumurske on biopolttoaine, jonka CO2-päästökerroin on nolla. KSS Lämmön kaukolämmön tuotannon hiilidioksidipäästöt vähenevät noin 9 000 tonnia vuodessa. 
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Kymenlaaksonjate.fi -sivujen
hakutoimintoa uudistettu
KYMENLAAKSON JÄTTEEN verkkosivujen kävijämäärät ovat kasvaneet tänä vuonna reippaasti. Kävijämäärä kasvoi keväällä noin 50 % verrattuna edellisvuoteen, syksyä kohti kasvu on tasaantunut noin 40 %:iin.
Viime vuonna sivustolla oli noin 97 000 kävijää ja
150 000 käyntiä. Tänä vuonna viime vuoden kävijämäärä ylittyi jo syyskuun lopussa ja sen voi ennakoida nousevan lähes 140 000:een. Käyntien määrä noussee noin
200 000:een.
Suurempaa kävijämäärää palvelemaan on sivujen hakutoimintoa uudistettu. Haku ryhmittelee löytyneet kohteet seuraavien otsikoiden (dokumenttityyppien) alle: uutiset, lajitteluohjeet, hinnastot, lehtiartikkelit ym. 

Korjaa.se
KORJAA.SE/KYMENLAAKSO -PALVELUSSA
saavat näkyvyyttä kaikki maakunnan pienyrittäjät, jotka
korjaavat esimerkiksi rikkinäisiä vaatteita, huonekaluja,
kodinkoneita, harrastusvälineitä ynnä muuta. Yritykset
saavat tietonsa palveluun maksutta. Kymenlaakson Jäte
tarjoaa tämän palvelun, jotta asukkaiden olisi helpompi
jatkaa tavaran elinikää ja vähentää jätettä.
Kymenlaakson korjaa.se -palvelussa on lokakuun alkuun mennessä vierailtu jo yli 1500 kertaa. Korjaa.se -sivut löytyvät helposti hakukoneilla ja palveluun pääsee
myös Kymenlaakson Jätteen verkkosivujen etusivulta.
Käy katsomassa, mitä kaikkea Kymenlaaksossa – ja Lapinjärvellä ja Mäntyharjulla – osataan korjata! 

Tsekkaa meidän Facebook!
TIESITKÖ, että Kymenlaakson Jätteellä on ollut oma
Facebook-sivu jo pian 2 vuotta!
Kerromme Facessa esimerkiksi kierrätykseen ja jätteisiin liittyvistä kampanjoista, annamme lajitteluvinkkejä ja
välitämme alamme ajankohtaisia uutisia. Joskus järjestämme kyselyjä ja kilpailuja. Tule katsomaan!
Facebook-sivumme täydentää muuta viestintäämme.
Emme hoida siellä asiakaskohtaisia asioita emmekä kerro kaikkien palvelujemme tietoja. Kaikki palvelumme löydät verkkosivuiltamme. 

Jätelaki eduskuntaan
marraskuussa
JÄTELAKIA uudistetaan jälleen. Jätelakiin ja myöhemmin valmistuvaan jäteasetukseen on tulossa lisää velvoitteita mm. pakkausjätteiden kierrätykseen. Kymen jätelautakunnan jätehuoltomääräyksissä näitä velvoitteita
on jo osittain ennakoitu.
Jotta kierrätystavoitteiden saavuttaminen onnistuisi, ollaan jätelaissa myös jätteiden keräys- ja kuljetusjärjestelmää yhdenmukaistamassa niin, että asumisen ja kuntien
jätteet tulisivat kattavasti kunnan kilpailuttaman kuljetuksen piiriin. Tämä parantaisi keräystehokkuutta, tiedonsaantia ja seurantaa sekä yhdenmukaistaisi neuvontaa
ja asiakaspalvelua. Ympäristöministeriön tavoitteena on
saada jätelaki eduskunnan käsittelyyn marraskuussa. 

TOIMITUS Anne Sironen, Suvi Ignatius
PÄÄTOIMITTAJA Anne Sironen
KUSTANTAJA Kymenlaakson Jäte Oy
PAINOS 120 000 kpl
PAINOPAIKKA Bookwell Oy, Porvoo

Projektipäällikkö Ismo Oravan kädessä on jätepuumursketta, jolla takana näkyvä lämpövoimala tuottaa kaukolämpöä Keltakangas-Myllykoski-Inkeroinen -alueelle
tammikuusta lähtien.

Lehti on painettu Maxi Offset 90 g -paperille.
KYMENLAAKSON JÄTE OY
Ekokaari 50, 46860 Keltakangas
p. 05 744 3400, www.kymenlaaksonjate.fi

