
Bio- ja pakkausjätteiden  
kuljetuksia valmistellaan  
seitsemässä kunnassa 

KYMENLAAKSON JÄTE valmistelee heinäkuussa 
2023 käynnistyviä lakisääteisiä bio- ja pakkausjätteiden 
kuljetuksia seitsemässä kunnassa. Kuudessa kunnassa 
- Haminassa, Virolahdella, Miehikkälässä, Pyhtäällä, La-
pinjärvellä sekä Pertunmaalla - Kymenlaakson Jätteen 
järjestämä kuljetus on uutta. Seitsemännessä eli Kotkas-
sa Kymenlaakson Jätteen pakkausjätteiden kuljetuksiin 
siirtyy uusia kohteita. Lue lisää sivulta 2. 

Pyhtäällä kaikki asuin- 
kiinteistöt Kymenlaakson Jät-

teen kuljetukseen 1.7.2023
PYHTÄÄN asuinkiinteistöjen bio- ja pakkausjätteet 
sekä loppujätteet siirtyvät Kymenlaakson Jätteen kul-
jetukseen ensi kesänä. Kuljetusten suunnittelua varten 
kerätään tietoja pientalojen ja taloyhtiöiden jäteastioista 
ja niiden tyhjennysväleistä. Kotitalousasiakkaille kysely 
lähetetään joulukuussa vuoden 2022 ekomaksulaskun 
liitteenä. Lue lisää sivulta 2. 

Tervetuloa Pertunmaa! 
PERTUNMAA liittyy Kymenlaakson Jäte Oy:n osak-
kaaksi 1.1.2023. Käytännössä tämä tarkoittaa, että Ky-
menlaakson Jäte alkaa hoitaa asukkaiden ja kunnan 
kiinteistöjen tarvitsemia jätehuoltopalveluja vuoden 
alusta lukien. Lue lisää sivulta 3. 
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Näin perusmaksusi  
muuttuu vuonna 2023

TAULUKOSSA on esitetty perusmaksun (entinen eko-
maksu) muutokset asuinhuoneistotyypeittäin ja kunnittain. 
Taksoista päätetään 14. joulukuuta.

Kunta
vapaa-ajan 

asunto 
2022

vapaa-ajan 
asunto 
2023

asunto  
taloyhtiössä 

2022 ***

vakitui-
nen asunto 

2022

vakituinen 
asunto 
2023

Hamina 23,78 24,80 31,88 35,25 37,94

Iitti 19,34 24,80 25,79 33,48 37,94

Kotka * 24,80 * * 37,94

Kouvola 19,34 24,80 25,79 33,48 37,94

Lapinjärvi 32,74 24,80 42,33 54,16 37,94

Miehikkälä 27,81 24,80 34,41 39,23 37,94

Mäntyharju 22,08 24,80 29,83 36,22 37,94

Pertunmaa** 24,80 24,80 31,00 31,00 37,94

Pyhtää 25,77 24,80 33,88 40,77 37,94

Virolahti 27,81 24,80 34,41 39,23 37,94

Kaikki hinnat sis. alv 24%
 * Kotkassa perusmaksua on kerätty loppujätteen ja muovipakkaus-

jätteen tyhjennysmaksuissa. Esimerkiksi 240 litran loppujäteastian 
tyhjennysmaksussa perusmaksua on ollut 0,94 € ja 240 litran muo-
vipakkausastiassa 0,84 €. 600-660 litran loppujäteastian tyhjen-
nysmaksussa perusmaksua on ollut 2,46 € ja muovipakkausjäteas-
tiassa 1,98 € (kaikki em. maksut alv 0 %).

 **  Pertunmaan kunnan perusmaksutaksa 2022.
*** Tämä maksuluokka jää pois vuonna 2023, tilalle vakituisen asun-

non maksu.

Ekomaksua on usein selitetty asukkaille niin, että "ekomaksu on  
jätehuollon perusmaksu". Nyt esitetään, että Kymenlaakson Jätteen alueella 

nimi muutetaan valtakunnallisen linjan mukaisesti perusmaksuksi.  
Kymen jätelautakunta päättää jätemaksuista ja jätehuollon  

palvelutasosta 14. joulukuuta.
ANNE SIRONEN

Kymen jätelautakunta ja Kymenlaakson Jäte ovat 

käyneet syksyn aikana läpi jätehuollon maksu-

ja ja palveluja. Eko- ja perusmaksut ovat olleet 

hyvin erilaiset eri kunnissa, ja biojätteen tyh-

jennysmaksut ovat olleet korkeat. Jätehuollon palvelut ovat 

monipuoliset, mutta täydennettävääkin löytyi.

Ekomaksun nimi vaihtuu perusmaksuksi
Jätemaksuja pyritään selkeyttämään. Ekomaksun nimi muu-

tetaan kaikissa kunnissa perusmaksuksi ja maksun suuruus 

yhtenäistetään koko alueella. Tämä mahdollistaa kuntalais-

ten yhdenvertaisen kohtelun asuinpaikasta riippumatta. 

Perusmaksulla rahoitetaan palveluja ja  
jätehuoltoviranomaisen kulut
Perusmaksulla katetaan monet alikatteiset tai käyttöhet-

kellä maksuttomat jätehuollon palvelut, aiheesta tarkem-

min takasivulla. Jätelain mukaan myös jätehuoltoviran-

omaisen eli Kymen jätelautakunnan kulut tulee kattaa 

asukkailta kerättävillä jätemaksuilla. Jätelautakuntamak-

su on Suomessa yleisesti sisällytetty perusmaksuun. Ky-

men jätelautakunnan alueella jätelautakuntamaksu on 

tähän saakka sisällytetty ekomaksuun kaikissa muissa 

kunnissa paitsi Kotkassa, Kouvolassa ja Iitissä, joissa se on 

sisällytetty tiettyihin tyhjennysmaksuihin. Jatkossa lauta-

kuntamaksua kerätään vain perusmaksussa, ei enää tyh-

jennysmaksuissa.

Vielä nyt kolme erikokoista ekomaksua -  
jatkossa vain kaksi perusmaksua
Ekomaksuissa (ja Pertunmaan perusmaksussa) on tähän 

saakka ollut kolme erikokoista maksua. Omakoti- tai pari-

taloasunnosta on maksettu suurin ekomaksu, taloyhtiöissä 

sijaitsevasta asunnosta on maksettu vähän pienempi eko-

maksu ja vapaa-ajan asunnosta on maksettu pienin eko-

maksu. 

Nyt esitettävässä uudessa perusmaksussa kaikista va-

kituisessa asuinkäytössä olevista asunnoista maksetaan 

samansuuruinen perusmaksu, sijaitsi asunto sitten rivi-, 

kerros- tai omakoti- tai paritalossa.

Osa maksuista nousee - osa laskee:  
vaikutukset ovat kiinteistökohtaisia
Nyt esitettyjen taksamuutosten kustannusvaikutus eri-

laisille asuinkiinteistöille on yksilöllinen. Perusmaksu 

(entinen ekomaksu) laskee osalla ja nousee osalla. Bio- ja 

pakkausjätteiden tyhjennyshintojen alennukset alenta-

vat kiinteistökohtaisen jätteenkuljetuksen hintaa, ja osit-

tain kompensoivat perusmaksujen mahdollista nousua. 

Esitetyt tyhjennyshinnat ja niiden alennukset löytyvät:  

www.kymenjatelautakunta.fi.

Perusmaksuksi esitetään vakituiselle asuinhuoneistolle 

37,94 €/vuosi ja vapaa-ajanasunnolle 24,80 €/vuosi (sis. alv 

24%). Taloyhtiöissä sijaitsevien asuntojen perusmaksut las-

kutetaan taloyhtiöiltä, kuten ennenkin. 

Tiesitkö, että eko- ja perusmaksujen 
kertymästä yli puolet käytetään jäte-
asemien kuluihin? 
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MAKSUIHIN ESITETYT  
MUUTOKSET LYHYESTI:

Esityksessä ekomaksun nimi vaihtuu jätehuollon 
perusmaksuksi ja maksu yhtenäistetään saman-
kokoiseksi kaikissa kunnissa. 
Näkyvin muutos tulee kotkalaisille, jotka saavat 
ensi vuonna ensimmäistä kertaa erillisen perus-
maksulaskun. Samalla kotkalaisten tyhjennyslas-
kuista poistuu perusmaksun osuus.

Bio- ja pakkausjätteiden tyhjennyshintoja alen-
netaan monissa kunnissa lajittelun lisäämiseksi.
Jäteastian tyhjennysmaksuja voidaan alentaa 
Kotkassa, Kouvolassa, Iitissä ja Mäntyharjulla. Jä-
telautakunnan rahoittamiseksi kerätty lautakun-
tamaksun osuus poistuu loppujäte- ja muovipak-
kausastioiden tyhjennysmaksuista ja siirtyy uuteen 
perusmaksuun. 

info 

Muovipakkausten ja poistotekstiilin keräys  
jokaiseen kuntaan
Jätehuollon palvelut ovat varsin kattavat ja monipuoliset. 

Esimerkiksi jäteasemia on 11 kappaletta ja lisäksi järjes-

tetään useita kiertäviä keräyksiä ja noutopalveluja. Ensi 

vuoden aikana Kymenlaakson Jäte järjestää myös poisto-

tekstiilille keräyspisteen jokaiseen kuntaan. Viestinnän ja 

neuvonnan kattavuus on hyvä. 

Kymenlaakson Jäte Oy:n toimialueella on tällä hetkellä 

yhteensä 139 ekopistettä, joista Kymenlaakson Jätteen omia 

ekopisteitä on 73 kpl. Kymenlaakson Jäte suunnittelee lak-

kauttavansa vähimmällä käytöllä olevia pisteitään, jolloin 

säästyvillä varoilla voitaisiin lisätä ekopisteille paljon toi-

vottuja muovipakkausten ja kartongin keräysastioita. 

Jätteenkuljetusten palvelutaso kohenee ja jätteiden hyö-

dyntäminen lisääntyy, kun bio- ja pakkausjätteet siirty-

vät ns. kunnan järjestämään kuljetukseen ja biojätteen 

keräysvelvoite laajenee omakoti- ja paritaloihin Hami-

nan, Kotkan ja Kouvolan keskustaajamissa vuonna 2024.  

Näistä voit lukea tarkemmin sivuilta 2 ja 4. 

Ekomaksu muuttuu perusmaksuksi  
- yhdenvertaiset maksut ja palvelut kaikkiin kuntiin
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Bio- ja pakkausjätteiden kuljetukset 
käynnistyvät heinäkuussa  

kuudessa uudessa kunnassa
Näin tavoitat  

meidät 
Asioi verkossa 

www.kymenlaaksonjate.fi/asiointi 

Jätteenkuljetusten  
asiakaspalvelu

• Avoinna ma–pe klo 9–15
• asiakaspalvelu@kymenlaaksonjate.fi

• puhelin 05 744 3474
Ota yhteyttä jätteenkuljetusten asiakaspalveluun, 
kun sinulla on asiaa esimerkiksi jäteastian tyhjen-
nyksistä, tyhjennysväleistä, jätehuoltoon liittymises-
tä, haluat ilmoittaa osoitteenmuutoksen tai tilata li-
säsäkin noudon. Jätteenkuljetusten asiakaspalvelu 
palvelee Iitin, Kotkan, Kouvolan ja Mäntyharjun jät-
teenkuljetusasiakkaita sekä Pertunmaan aluekerä-
ysasiakkaita, myöhemmin myös kaikkien uusien kul-
jetusalueiden bio- ja pakkausjätekuljetusasiakkaita.

Jätehuollon laskutus 
Ota yhteyttä laskutukseen, kun sinulla on asiaa Ky-
menlaakson Jätteen lähettämän tyhjennyslaskun tai 
perusmaksu- tai ekomaksulaskun maksamisesta. 

• Avoinna ma–pe klo 9–15
• laskutus@kymenlaaksonjate.fi

• Laskukohtaisen puhelinnumeron  
löydät laskusta.

Jäteastian tyhjennyslaskun sisältöä koskevissa asiois-
sa pyydämme ottamaan yhteyttä asiakaspalveluun. 

Ensi heinäkuussa jätelaki siirtää asuinkiinteistöjen bio- ja pakkausjätteiden 
kuljetukset ns. kunnan järjestämään jätteenkuljetukseen koko Suomessa. 

Kuntien omistama Kymenlaakson Jäte Oy käynnistää kuljetukset Haminassa, 
Lapinjärvellä, Miehikkälässä, Pertunmaalla, Pyhtäällä ja Virolahdella.  
Lisäksi Kotkassa yksittäisiä kiinteistöjä siirtyy Kymenlaakson Jätteen 

 järjestämään kuljetukseen. 

Jätelain mukaiset kuljetukset koskevat pääasiassa talo-

yhtiöitä, koska niitä koskevat bio- ja pakkausjätteiden 

lajitteluvelvoitteet. Lisäksi kuljetusten piiriin kuuluvat 

kuntien hallinto- ja palvelutoiminnan kiinteistöt. 

Biojätteet tulee lajitella erilleen asuinkiinteistöllä, jossa 

asuntoja on 3 tai enemmän. Pakkausjätteiden (muovipak-

kaukset, lasipakkaukset, kartonki, metalli) lajitteluvelvoite 

koskee vähintään 5 asunnon kiinteistöjä. 

Bio- ja pakkausjätteiden kuljetukset käynnistyvät siis hei-

näkuussa Haminassa, Virolahdella, Miehikkälässä, Pyh-
täällä, Lapinjärvellä ja Pertunmaalla. Lisäksi Kotkassa 

Kymenlaakson Jäte Oy:n kuljetukseen siirtyy pakkausjäte-

astioita, joita tähän saakka ovat yksityiset kuljetusyritykset 

voineet tyhjentää omaan lukuunsa. 

Isännöitsijöille kyselykirjeet nykyisistä jäteastioista
Kymenlaakson Jäte on lähettänyt uusien kuljetusalueiden 

taloyhtiöiden isännöitsijöille kyselyt kiinteistöjen nykyi-

sistä jäteastioista ja tyhjennysväleistä. Tavoitteena on, että 

heinäkuun siirtymä tapahtuisi mahdollisimman sujuvasti 

eikä jäteastioiden tyhjennyksiin tulisi katkoja.

- Tähän tarvitsemme laajaa yhteistyötä isännöitsijöiden 

ja taloyhtiöiden kanssa, kertoo kuljetuspalvelupäällikkö 

Mervi Haukkala Kymenlaakson Jäte Oy:ltä.

- Järjestämme talven ja kevään aikana isännöitsijöille in-

fotilaisuuksia, joissa kerromme tarkemmin muutoksista 

ja uusista palveluista. Palveluneuvojamme Taina Gadding 

auttaa taloyhtiöitä jäteastioiden valinnassa ja tyhjennys-

välien suunnittelussa, erityisesti jos jätehuoltomääräysten 

edellyttämiä pakkausjäteastioita vielä puuttuu. 

Muutos koskee yli 3000 omakotitaloa ja mökkiä sekä noin 50:tä  
taloyhtiötä. Asukkailta ja isännöitsijöiltä kerätään nyt kiinteistökohtaisia  

tietoja jäteastioista ja niiden tyhjennysväleistä.

Kymen jätelautakunta päätti Pyhtään kunnan esi-

tyksestä 26.11.2020, että Pyhtäällä siirrytään kiin-

teistön haltijan järjestämästä jätteenkuljetuksesta 

kunnan järjestämään jätteenkuljetukseen 1.7.2023. Kulje-

tukset järjestää ja laskuttaa Kymenlaakson Jäte, jolle Pyh-

tään kunta on siirtänyt jätehuollon palvelutehtävät. Kulje-

tukset koskevat asuinkiinteistöjen loppujätteitä sekä bio- ja 

pakkausjätteitä. 

Pyhtään omakoti- ja paritalot, mökit ja taloyhtiöt siirtyvät 

automaattisesti Kymenlaakson Jätteen asiakkaiksi 1.7.2023. 

Kuljetusten suunnittelua varten tarvitaan kuitenkin lisätie-

toja kiinteistökohtaisista jäteastioista.

Vastaa kyselyyn kiinteistösi jäteastioista - ohjeet myös  
e-laskun liitteenä 
Omakoti- ja paritaloasukkaat sekä mökkiläiset saavat vuo-

den 2022 ekomaksulaskun liitteenä kyselyn jäteastioista ja 

niiden tyhjennysväleistä. Ekomaksulaskut lähetetään jou-

lukuun alussa. E-laskun tilanneet asiakkaat löytävät liit-

teen omasta verkkopankistaan samasta tiedostosta laskun 

kanssa. 

Mikäli lasku liitteineen ei ole käytettävissä, ohjeet jä-

teastiatietojen ilmoittamiseen löytyvät myös osoitteesta  

www.kymenlaaksonjate.fi/pyhtaa.

Mikäli kiinteistön haltija ei ilmoita tietoja, tulee jäte-
astian tyhjennysväliksi alussa automaattisesti 2 viikkoa. 
Ensimmäinen tyhjennys tehdään viikkojen 27–29 aikana.

Jätelain mukaan kaikkien asuinkiinteistöjen tulee liittyä 

järjestettyyn loppujätteenkuljetukseen. Velvoite koskee sekä 

vakituisia että vapaa-ajanasuntoja.

Isännöitsijöiden tulee ilmoittaa tiedot taloyhtiöiden jäte- 
astioista
Taloyhtiöiden loppu-, bio- ja pakkausjäteastioista on lähe-

tetty kyselyt Pyhtään isännöitsijöille jo syyskuussa. Tietoja 

on saatu vasta osasta taloyhtiöitä. Isännöitsijöiden tulee il-

moittaa tiedot hyvissä ajoin, jotta taloyhtiön jäteastioiden 

tyhjennyksiin ei tulisi katkoksia.

Heinäkuussa voimaan tulevat tyhjennystaksat päättää 

Kymen jätelautakunta tulevan kevään aikana. 

JÄTTEENKULJETUKSET

Lajittele pakkaukset 
kiertoon!

OLETKO KOSKAAN miettinyt, miten keräykseen la-
jittelemasi pakkausjätteet hyödynnetään?

Alla tietoa, millaisia uusia tuotteita kierrätetyistä raaka-
aineista valmistetaan. 

MUOVIPAKKAUKSET  
Hyödyntäminen: Uusiomuovista tehdään erilai-
sia kulutustavaroita esim. tiski- ja wc-harjoja, muo-
vipusseja, kukkaruukkuja ja kastelukannuja sekä 
rakentamiseen esimerkiksi lautakomposiitteja.

KARTONKI 
Hyödyntäminen: Kierrätyskartongista tehdään  
mm. aaltopahvin raaka-aineita, pakkauskartonkia,  
monenlaisia hylsyjä sekä erikois- ja laminaattipaperia. 

LASIPAKKAUKSET 
Hyödyntäminen: Lasipakkausjätteestä tehdään 
uusia lasipakkauksia kuten lasipulloja ja -purkkeja. 
Osasta tehdään myös rakennustuotteita, kuten  
lasivillaa ja vaahtolasia.  

METALLI 
Hyödyntäminen: Kierrätetystä metallista val- 
mistetaan mm. uusia metallipakkauksia, polku- 
pyörien ja autojen osia sekä lapioita.

Lajitteluohjeet löydät osoitteesta 
www.kymenlaaksonjate.fi/jatehaku

Pyhtään kaikki asuinkiinteistöt  
Kymenlaakson Jätteen kuljetukseen 1.7. 

mailto:asiakaspalvelu@kymenlaaksonjate.fi
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Haminan jäteasemalle lisää tilaa

Ensi vuonna poistotekstiilin  
keräys jokaiseen kuntaan 

Pertunmaan kunta on päättänyt liittyä Kymenlaak-

son Jäte Oy:n osakkaaksi 1.1.2023 alkaen ja siirtää 

jätehuollon palvelutehtävien hoidon Kymenlaak-

son Jäte Oy:lle (kunnanvaltuusto 15.11.2021 ja 13.12.2021). 

Pertunmaan jätehuoltoviranomaiseksi tulee Kymen jäte-

lautakunta. Pertunmaa saa Mäntyharjun kanssa yhteisen 

hallituspaikan Kymenlaakson Jäte Oy:n hallitukseen sekä 

jäsenen Kymen jätelautakuntaan.

Kymenlaakson Jäte on 100 %:sti kuntien omistama yhtiö. 

Mukana ovat kaikki Kymenlaakson alueen kunnat sekä Iitti, 

Lapinjärvi ja Mäntyharju. 

Jätehuollon palvelut vuonna 2023
Palveluja kehitetään vaiheittain. Ensi vuonna Kymenlaak-

son Jäte ottaa hoitaakseen Pertunmaan alueella toimivat 

aluekeräyspisteet. Aluekeräyspisteillä kerätään jatkossa 

vain loppujätettä (sekajäte). Pakkausjätteiden keräys (kar-

tonki, metalli, lasipakkaukset) siirtyy ekopisteille.

Jätemaksutaksoista päättää jatkossa Kymen jätelauta-

kunta ja maksut laskuttaa Kymenlaakson Jäte. Perusmak-

sun nimi säilyy, aiemmasta tiedotuksesta poiketen maksun 

nimi ei muutu ekomaksuksi.

Perusmaksulla Kymenlaakson Jäte järjestää Pertunmaalle 

mm. vaarallisten jätteiden vastaanoton, keräyksen ja käsit-

telyn, valtakunnallista Rinki-ekopisteverkostoa täydentävät 

omat ekopisteet, tiedotuksen ja neuvonnan sekä kattaa pää-

osan Pertunmaan jäteaseman kustannuksista. 

Aluekeräyspisteet hoidetaan niiden käytöstä laskutet-

tavalla vuosimaksulla. Pidemmällä aikavälillä myös Per-

tunmaalla tullaan siirtymään pääsääntöisesti asuinkiin-

teistöjen omiin jäteastioihin, joita jäteauto käy pihassa 

tyhjentämässä. Tähän on kuitenkin muutama vuosi siir-

tymäaikaa. Kiinteistökohtaiset kuljetukset käynnistyvät 

keväällä 2025. 

PALVELUT

Pertunmaan jätehuoltopalvelut  
Kymenlaakson Jätteelle 1.1. 

JÄTELAKI velvoittaa järjestämään poistotekstiilin ke-
räyksen jokaiseen kuntaan vuonna 2023. Osassa Ky-
menlaaksoa keräys alkoi jo vuonna 2021.

Poistotekstiiliä kerätään tällä hetkellä Jumalniemen, 
Keltakankaan, Ahlmanintien sekä Haminan jäteasemilla 
energiajätteen hinnalla. Lisäksi kokeilumuotoinen mak-
suton keräys jatkuu vuoden loppuun asti Iitin, Haminan, 
Pyhtään ja Lapinjärven kirjastoissa. Ensi vuonna keräys 
tullaan järjestämään myös Virolahdelle, Miehikkälään, 
Mäntyharjulle ja Pertunmaalle.

Poistotekstiiliin lajitellaan käyttökelvoton tai rikkinäi-
nen, mutta puhdas kodin tekstiili. Keräykseen sopivat 
muun muassa paidat, housut ja hameet sekä lakanat, 
pyyhkeet ja verhot. Hygieniasyistä poistotekstiilin jouk-
koon ei tule lajitella sukkia tai alusvaatteita. Myöskään 
pehmolelut, peitot, tyynyt, nahka, kengät, vyöt tai laukut 
eivät ole poistotekstiilin joukkoon sopivia materiaaleja.

Poistotekstiili tulee pakata suljettuun muovipussiin tai 
jätesäkkiin, jotta kosteus ei heikentäisi kierrätettävän 
materiaalin laatua. 

Haminan jäteasemaa laajennetaan. Maanrakennustyöt al-

koivat lokakuussa. Urakan on tarkoitus valmistua ensi ke-

sänä. Laajennuksen myötä jäteasema-alueen koko kolmin-

kertaistuu.

Tilaa uusien jätteiden vastaanottoon
Laajennus tehdään, jotta jäteasemalla voidaan aloittaa 

haketuskelpoisten oksien ja haravointijätteen vastaanot-

to. Tilan puutteen vuoksi puutarhajätteitä ei tähän asti ole 

voinut tuoda jäteasemalle. Nykyinen keräyspaikka oksille 

ja haravointijätteelle on Haminan kaupungin ylläpitämä, 

ja se sijaitsee Meltissä.

Laajennuksen valmistuttua jäteasemalle voi tuoda ensi kesästä lähtien 
haketuskelpoisia oksia ja haravointijätettä.

SUVI IGNATIUS

Laajennuksen valmistuttua jäteasemalla aletaan kerätä 

oksien ja haravointijätteiden lisäksi myös muita uusia jäte-

lajeja. Niistä tiedotetaan myöhemmin erikseen.

Jäteasema avoinna normaalisti
Jäteasema on avoinna ja palvelee asiakkaita normaalisti 

myös rakennustöiden aikana. Työmaaliikenne laajennus-

alueelle kulkee oman liittymän kautta. Asiakkaiden on 

kuitenkin hyvä huomioida, että alueella liikkuu isoja työ-

koneita. Jäteasemalla asioidessa tuleekin nyt olla erityisen 

varovainen. 

Miehikkälä päätti  
siirtää palvelu- 

tehtävät jäteyhtiölle
JÄTEHUOLLON moninaiset ja koko ajan lisääntyvät 
lakisääteiset tehtävät saivat Miehikkälän kunnan harkit-
semaan uudelleen jätehuollon palvelutehtävien siirtoa 
Kymenlaakson Jäte Oy:lle. Kunnanvaltuusto päätti 14. 
marraskuuta siirtää jätehuollon tehtävät jäteyhtiölle. En-
simmäisenä yhtiön hoitoon siirtyy jäteasema heti vuo-
den 2023 alussa. Lisäksi Kymenlaakson Jäte alkaa jär-
jestää lakisäteisiä bio- ja pakkausjätteiden kuljetuksia 
ensi heinäkuussa.

Miehikkälä on ollut Kymenlaakson Jäte Oy:n osakas 
vuodesta 1997 lähtien. Miehikkälä omistaa asukaslu-
kuun perustuen 1,29 % yhtiön osakkeista. 

Poistotekstiiliä otetaan vastaan mm. Pyhtään kirjastossa.

Projektipäällikkö Sanna Ahola ja kenttäpäällikkö Janne 
Karhu Kymenlaakson Jäte Oy:stä sekä työmaapäällikkö 
Tomi Rinta-Jaskari Ramago Oy:stä katselmoivat laajennus-
työmaata marraskuussa.

Pertunmaan jäteasema
Kuortintie 181, 19430 Pertunmaa,  

p. 044 493 6482

Avoinna ke 10–16 

Lisäksi touko-syyskuussa la 9–14

Miehikkälän jäteasema
Muurikkalantie 12, 49700 Miehikkälä,  

p. 040 199 2193

Avoinna 1.11.–31.3.     la 9–13

Avoinna 1.4.–31.10.    pe 9-17, la 9–13

Suljettu jouluaattona, pääsiäislauantaina ja juhan-
nusaattona. Pyhäpäivinä jäteasema on suljettu.

Kymenlaakson Jäte alkaa hoitaa Miehikkälän jä-
teasemaa 1.1.2023 alkaen. Aukioloajat pysyvät 
ennallaan.
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Myöhemmin lajitteluvelvoite voi laajentua pie-

nempiinkin taajamiin, mikäli paikallisissa jäte-

huoltomääräyksissä näin päätetään.

Omakoti- tai paritalon vaihtoehdot ovat joko 1) omatoi-

minen ruokajätteiden kompostointi tai 2) liittyminen bio-

jätteen kuljetukseen. Biojätteen kuljetukseen voi liittyä joko 

omalla tai naapurien kanssa yhteisellä kimppabioastialla. 

Molemmat vaihtoehdot antavat mahdollisuuden loppujä-

teastian tyhjennysvälin pidentämiseen, jolloin voit säästää 

loppujäteastian tyhjennyskustannuksissa.

Ja muistathan, että biojätteellä tarkoitetaan lähinnä keit-

tiössä syntyvää ruokajätettä. Lajitteluvelvoite ei siis koske 

pihoissa syntyvää puutarhajätettä.

Voit katsoa sähköiseltä kartaltamme,  
sijaitseeko kotisi yli 10 000 asukkaan taajamassa
Olemme laatineet sähköisen kartan, josta voit käydä kat-

somassa, miten Kouvolan, Kotkan ja Haminan keskustaa-

jamat rajautuvat kartalla. Ne on merkitty karttaan punai-

sella. Kartat ovat zoomattavissa katu- ja tietasolle. Kartassa 

yhden "rasteriruudun" koko on 200 m x 200 m, joten punai-

sen alueen reuna on vähän epätarkka. Jos punaisen alueen 

vierelle jäävän kotisi etäisyys lähimpään punaisella alueella 

olevaan asuinrakennukseen on enintään 200 m, kuuluu si-

nunkin kiinteistösi todennäköisesti taajama-alueeseen 

ja siten biolajitteluvelvollisuuden piiriin. Kotisi kuulu-

misen keräysvelvollisuuden piiriin voit varmistaa asia-

kaspalvelusta.

Mikäli omakoti- tai paritalokotisi kuuluu biojäteke-

räysvelvoitteen piiriin, on sinulla aikaa kesään 2024 saakka. 

On siis vielä aikaa miettiä vaihtoehtoja, tutkia kompostoreja, 

tai miettiä biokimppaa naapurien kanssa. Ja kompostoin-

ninhan voi aloittaa jo aiemminkin! 

Kompostointi-ilmoitus  
1.1.2023 mennessä

UUDISTETUN JÄTELAIN mukaan kiinteistöllä ta-
pahtuvasta biojätteen omatoimisesta käsittelystä eli 
kompostoinnista, sen aloittamisesta, muuttamisesta ja 
lopettamisesta tulee ilmoittaa kunnan jätehuoltoviran-
omaiselle eli Kymen jätelautakunnalle.

Ilmoitus tulee tehdä, vaikka kiinteistöllä kompostoi-
daan vain osan aikaa vuodesta, kuten esimerkiksi va-
paa-ajan asunnolla. Ilmoitusvelvollisuus koskee vain 
keittiössä syntyvän biojätteen (elintarvikejäte) kompos-
tointia. Puutarhajätteen kompostoinnista ei tarvitse teh-
dä ilmoitusta.

Lisätietoa ja sähköinen ilmoituslomake osoitteessa  
kymenjatelautakunta.fi 

Ekomaksu on jatkossa perusmaksu

MIHIN PERUSMAKSURAHAT KÄYTETÄÄN?

Esimerkiksi vuoden 2021 ekomaksujen kertymä  
käytettiin seuraavasti:

53 %  jäteasemien ylläpitoon -  
11 jäteasemaa + kiertävät jäteasemat
10 %  vaarallisten jätteiden jätehuoltoon - mm. jäte-
asemilla, apteekeissa, kiertävissä keräyksissä ym.
12 %  jätehuollon tiedotukseen ja neuvontaan -  
mm. Roskaviesti, neuvonta, verkkosivut
7,5 %  omiin ekopisteisiin - 73 ekopistettä
2 %  muihin lisäpalveluihin
2 %  laskutuskuluihin
11 %  lautakuntamaksuihin (tilitetty Kymen  
jätelautakunnalle)
2 %  maksuja kunnille (tilitetty kunnille vanhojen 
kaatopaikkojen ylläpitoon) 

Jatkossa kunnille ei enää tilitetä perusmaksuilla  
kerättyä rahaa.

Asutko omakoti- tai paritalossa? 

Kymen jätelautakunta  
päättää jätehuollon palvelu- 

tasosta 14.12.
KYMEN JÄTELAUTAKUNNASSA on valmisteltu 
Jätehuollon palvelutason määritys vuosille 2023 - 2024. 
Jätehuollon palvelutasosta päätetään Kymen jätelauta-
kunnan kokouksessa 14.12.2022.

Jätehuollon palvelutasossa määritellään asukkaille tar-
jottavat jätehuoltopalvelut sekä niiltä edellytettävä taso. 
Koska vuosina 2023 ja 2024 jätehuollossa tapahtuu pal-
jon uutta, on palvelutasoa hyvä tarkastella uudelleen jo 
parin vuoden kuluttua.

Jätelakiuudistuksen myötä myös palveluihin on tulos-
sa muutoksia. Jätteenkuljetusjärjestelmä vaihtuu bio- 
ja pakkausjätteiden osalta kaikissa kunnissa ns. kun-
nan järjestämäksi heinäkuussa 2023. Pyhtään alueella 
kaikki jätelajit, myös loppujäte, siirtyvät kunnan järjes-
tämään kuljetukseen, koska näin Kymen jätelautakunta 
päätti aiemmin. 

Vuoden 2024 aikana biojätteiden keräysvelvollisuus 
laajenee yli 10 000 asukkaan taajamissa omakoti- ja pa-
ritaloihin. 

Myös ekopisteverkostoon esitetään muutoksia. Asuk-
kaiden toiveita huomioidaan mm. muovipakkausten ke-
räyspisteitä lisäämällä. 

UUTISIA

Kymen jätelautakunta esittää, että ekomaksun nimi muutetaan  
valtakunnallisen linjan mukaisesti perusmaksuksi. Mutta tiesitkö,  

mitä kaikkea tällä jätehuollon perusmaksulla tehdään?

Ekomaksua on selitetty vuodesta toiseen asukkail-

le, että "ekomaksu on jätehuollon perusmaksu". 

Useimmilla alueilla Suomessa maksun nimi onkin 

ollut perusmaksu. Nyt myös täällä Kymenlaakson Jätteen 

alueella otetaan käyttöön valtakunnallisen linjan mukai-

nen nimi. Perusmaksulla katetaan monet alikatteiset tai 

käyttöhetkellä maksuttomat palvelut.

Myös jätehuoltoviranomaisen kulut katetaan  
eko- ja perusmaksuilla
Jätelain mukaan myös jätehuoltoviranomaisen eli Kymen 

jätelautakunnan kulut tulee kattaa asukkailta kerättävil-

lä jätemaksuilla. Jätelautakuntamaksu on Suomessa ylei-

sesti sisällytetty perusmaksuun. Kymen jätelautakunnan 

alueella jätelautakuntamaksu on tähän saakka sisällytet-

ty ekomaksuun kaikissa muissa kunnissa paitsi Kotkassa, 

Kouvolassa ja Iitissä, joissa se on sisällytetty tiettyihin tyh-

jennysmaksuihin. Jatkossa lautakuntamaksua kerätään 

vain perusmaksussa, ei enää tyhjennysmaksuissa. 

Lisää muovipakkausten ja 
kartongin keräysastioita -  

vähemmän ekopisteitä
EKOPISTEVERKOSTO koostuu tällä hetkellä valta-
kunnalliseen verkostoon kuuluvista RINKI-ekopisteistä 
ja Kymenlaakson Jäte Oy:n ylläpitämistä ekopisteistä. 
Pakkausten tuottajayhteisöt maksavat Rinki Oy:n ylläpi-
tämien ekopisteiden kulut. Kymenlaakson Jäte Oy:n yl-
läpitämät ekopisteet maksetaan asukkaiden maksamilla 
perusmaksuilla. 

Asukkaat ovat toivoneet ekopisteille lisää muovipak-
kausten keräysastioita. Kymenlaakson Jäte suunnittelee 
muovipakkausten ja kartongin keräysastioiden lisäämis-
tä noin 20:lle omalle ekopisteelleen. 

Rinki Oy:n mukaan sillä ei ole tällä hetkellä suunnitel-
mia ekopisteiden vähentämiseksi Kymenlaakson Jät-
teen alueella. 

Kymenlaakson Jäte suunnittelee vähentävänsä jonkin 
verran omia ekopisteitään. Muutokset ja suunnitelmat 
tarkentuvat vuoden 2023 aikana. Muutoksista tiedote-
taan hyvissä ajoin sekä ekopisteillä, että kevään Roska-
viestissä. 

• TOIMITUS Anne Sironen, Suvi Ignatius, Jasmin Kaalinpää,  
Linda Joronen

• PÄÄTOIMITTAJA Anne Sironen

• KUSTANTAJA Kymenlaakson Jäte Oy

• PAINOS 125 000 kpl

• PAINOPAIKKA Bookwell Oy, Porvoo
 Lehti on painettu Maxi Offset 90 g -paperille.

• KYMENLAAKSON JÄTE OY

 Ekokaari 50, 46860 Keltakangas
 p. 05 744 3400, www.kymenlaaksonjate.fi

Jätelaki pyrkii tehostamaan biojätteiden keräystä Suomessa. Yksi keino on 
laajentaa biojätteiden keräysvelvollisuutta. Biojätteiden lajitteluvelvollisuus 

laajenee vuoden 2024 aikana koskemaan myös omakoti- ja paritaloja 
taajamissa, joissa on yli 10 000 asukasta. Kymenlaakson Jätteen 

toimialueella tällaisia taajamia löytyy Kouvolasta, Kotkasta ja Haminasta. 

Kartta löytyy osoitteesta  taajamat.kymenlaaksonjate.fi

 Koskeeko biojätteen  
lajitteluvelvollisuus sinua?

ANNE SIRONEN

http://www.kymenlaaksonjate.fi

