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Kymenlaakson Jäte Oy
Kymenlaakson kunnat perustivat yhteisen jäteyhtiön jo
vuonna 1997 hoitamaan puolestaan yhdyskuntajätteiden
käsittelyn. Tänään yhtiö tuottaa omistajakuntien toimeksiannosta myös muita asukkaiden tarvitsemia jätehuoltopalveluja. Yhtiö on kokonaan kuntien omistama. Yhtiö
ei tavoittele osinkona jaettavaa voittoa.

Toimipaikat ja palvelut

Yhtiön päätoimipaikka on Valtatie 15 varrella Kouvolan
Keltakankaalla, jossa sijaitsee jätteenkäsittelykeskus ja
toimisto. Lisäksi yhtiöllä on yhteensä yhdeksän jäteasemaa. Yhtiö järjestää jätteenkuljetukset Iitissä, Kotkassa,
Kouvolassa ja Mäntyharjulla. Lisäksi yhtiö hoitaa hyötyjätepisteverkoston Iitissä, Kotkassa, Kouvolassa, Lapinjärvellä, Mäntyharjulla ja Pyhtäällä.

Yhtiö työllistää ja ostaa
palveluja muilta yrityksiltä

Kymenlaakson Jäte Oy tuottaa palvelut yhteistyössä paikallisten yritysten kanssa. Yhtiö käyttää hieman yli puolet
liikevaihdostaan erilaisten palvelujen ostamiseen yksityisiltä yrityksiltä. Yhtiön ostamien palvelujen ja investointien arvioidaan tuottavan vuosittain työtä yli 100 henkilötyövuoden verran. Vuonna 2015 yhtiö työllisti suoraan
yhteensä 43 henkilöä.

Liiketoimintaa jätevirroista

Yhtiö etsii aktiivisesti uusia kumppaneita ja tapoja kierrättää jätteitä, koska omaan maakuntaan tai muualle
Suomeen jalostettaviksi jäävät jätejakeet tuottavat samalla työtä, työpaikkoja ja hyvinvointia. Monet syntypaikalla lajitellut ja koneellisesti erotellut jätejakeet ovat
jalostettavissa raaka-aineiksi ja uusiksi tuotteiksi. Osa
jätteistä soveltuu energian tuotantoon.

Omistajat ja omistusosuudet:
MÄNTYHARJU

IITTI

Kouvola

47,44 %

Kotka

27,32 %

Hamina

10,82 %

Iitti

3,75 %

Mäntyharju

3,36 %

Pyhtää

2,62 %

Virolahti

1,95 %

Lapinjärvi

1,45 %

Miehikkälä

1,29 %

KOUVOLA

MIEHIKKÄLÄ
HAMINA

LAPINJÄRVI
KOTKA

VIROLAHTI

PYHTÄÄ
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Toimitusjohtajan
katsaus
Suomessa toteutettiin vuosina 2012–2014 jätealan lainsäädännön kokonaisuudistus, joka sisälsi jätelain ja useita
asetuksia. Asetusten antamisessa ja lain ja asetusten
toimeenpanossa on ollut viivästyksiä ja tulkinnoissa epäselvyyksiä. Suurimpana syynä hämminkiin on yksityisen
jätehuoltoalan edunvalvonta. Jätehuollon vastuunjaon
muutoshankkeet vaikeuttivat niin meidän kuin muidenkin asiakasrajapinnassa toimivien kunnallisten jätelaitosten toiminnan suunnittelua.

Satsasimme ympäristökasvatukseen

Uudessa jätelaissa ympäristötietoisuuden lisäämisen
merkitystä on nostettu. Jätteen synnyn ehkäisy, jätteen
määrän ja haitallisuuden vähentäminen ja kierrätys ovat
etusijajärjestyksen kärjessä. Yhtiö palkkasi ympäristökouluttajan tekemään valistus- ja ympäristökasvatustyötä.
Kymenlaakson Jäte Oy on myös mukana Kymenlaakson
Ympäristökasvatusverkostossa, jonka tavoitteena on
edistää lasten ja nuorten ympäristökasvatusta.

Jätehuollon palveluille tavoitetaso

Kymen jätelautakunnan koolle kutsuma palvelutasotyöryhmä laati ensimmäisen koko toimialuetta koskevan ehdotuksen jätehuollon palvelutasosta. Määrittelyä käytettiin pohjana, kun Kymenlaakson Jäte Oy päätti täydentää
Ringin pakkausjätteiden keräyspisteverkostoa yli 60
omalla keräyspisteellä, jotta palvelun kattavuus toteutuu.

Pakkausjätehuollon vastuu siirtyi

Toukokuun alkuun mennessä tuottajayhteisöjen tuli
järjestää alueelliset vastaanottoterminaalit eri pakkausjätteille. Tuottajayhteisöjen omistama palveluyhtiö Rinki
Oy valmisteli kuluttajapakkausten keräysverkoston käyttöönottoa. Kymenlaakson Jäte Oy:n toimialueelle tulee
verkoston valmistuttua yhteensä 66 Ringin ylläpitämää
ekopistettä. Ekopisteiden jätekuljetuksista suurin osa
siirtyi paikallisilta valtakunnallisille toimijoille.

Kaatopaikalle vain 8 % jätteistä

Orgaanista ja biohajoavaa ainesta sisältävän jätteen kaatopaikkarajoitukset astuvat voimaan vuoden 2016 alussa.
Kymenlaakson Jäte on valmistautunut jo ennakkoon
vaatimusten täyttämiseen. Kuluneen vuoden aikana tehostimme edelleen sekalaisen jätteen lajittelua lajittelu-

laitoksessamme niin, että kaatopaikalle loppusijoitettu
jätemäärä puolittui ja sen osuus oli enää 8 % kaikesta
käsitellystä jätteestä.

Lisää yhteistyötä omistajien kanssa

Vuoden alusta yhtiö alkoi hoitaa Pyhtään kunnan saaristoalueiden jätehuoltoa, hyötyjätteiden ja vaarallisten
jätteiden keräystä ja ekomaksulaskutusta. Loppuvuodesta valmisteltiin Miehikkälän ja Virolahden kuntien omien
kiinteistöjen jätteenkuljetusten hallinnointia vuoden
2016 alusta.

Kiertotalouspaketista suuntaa

Euroopan komissio julkisti joulukuussa 2015 uuden
tiedonannon kiertotalouspaketista. Paketilla halutaan
ohjata yhteiskuntaa nykyisestä, kertakäyttöä suosivasta
kulutusmallista kiertotalouteen. Paketin tavoitteita tullaan toteuttamaan mm. kansallisessa lainsäädännössä ja
alemmilla säädöksillä.
Paikallisesti kiertotaloutta edistetään mm. toimialueen uusilla jätehuoltomääräyksillä, joilla lisätään lajitteluvelvotteita.

Talous pysyi vakaalla pohjalla

Talouden näkökulmasta vuosi 2015 meni hyvin, liikevaihto- ja tulostavoitteet ylittyivät selvästi. Kiitos tästä kuuluu henkilökunnalle, joka on jaksanut kouluttautua työn
ohessa ja hoitanut tehtävänsä tehokkaasti ja vastuullisesti. Vuonna 2015 jäteasemilla kävijämäärä lisääntyi 5,4 % ja
jätteen kiinteistökeräyksessä olevien kiinteistöjen määrä
nousi n. 2,5 %.
Yhtiön investoinnit vähentyivät huomattavasti. Epäselvyys tulevasta jätehuoltovastuusta siirsi suunniteltuja
kiertotalousinvestointeja. Käyttöomaisuuden uusintainvestoinnit pystyttiin hoitamaan tulorahoituksella. Liikevaihto kasvoi edellisestä vuodesta 3,85 % jätelaitosten
ylialueellisen yhteistyön sekä oman asiakasmäärän lisääntymisen ansiosta. Kiitän urakoitsijoitamme, asiakkaitamme ja muita sidosryhmiä sekä omistajakuntien edustajia
hallinnossa hyvin sujuneesta yhteistoiminnasta.
Kari Martikainen
toimitusjohtaja

Olennaiset
tapahtumat 2015
Tammikuu

• Uusi nousutie kaatopaikalle valmistui. 		

Maaliskuu

• Kymen jätelautakunta kutsui koolle jätehuollon palvelutasotyöryhmän.

Huhtikuu

• Esitykset Kotkan sekä Iitin ja Kouvolan jätemaksutaksaksi 1.7.2015 alkaen.
• Hyväksyttiin kumppanuussopimuksen mukaisen Parik-yhteistyön
laajentaminen Keltakankaalle käytöstä poistettujen huonekalujen
purkutoiminnassa.

Toukokuu

• Tuottajat alkoivat vastata pakkausjätteiden vastaanotosta 1.5.
• Kymenlaakson, Lapinjärven ja Mäntyharjun jätehuoltomääräykset
astuivat voimaan 1.5.

Kesäkuu

• Laatu- ja ympäristöjärjestelmät sertifioitiin uudelleen, Bureau Veritas.

Elokuu

• Haminan, Miehikkälän ja Virolahden kuntien kiinteistöjen 			
jätteenkuljetusten kilpailutus alkoi.
• Mäntyharjun kuntaurakan jätteenkuljetusten uusi urakoitsija valittiin.

Syyskuu

• Yhtiön strategia päivitettiin strategiapäivillä, johtoryhmä ja hallitus.
• Käytöstä poistettujen huonekalujen purkuhalli valmistui 				
Keltakankaalle.
• Yhtiön hallitus hyväksyi yt-neuvotteluissa laaditut työpaikan
pelisäännöt.
• Esitykset Pyhtään, Lapinjärven, Mäntyharjun sekä Iitin ja Kouvolan
ekomaksutaksaksi 1.1.2016 alkaen ja Mäntyharjun jätemaksutaksaksi 		
1.1.2016 alkaen.

Lokakuu

• Esitys Keltakankaan jätekeskuksen vastaanottomaksutaksaksi 			
1.1.2016 alkaen sekä jäteasemien yhtenäistaksaksi 1.1.2016 alkaen.
• Yhtiön hallitus hyväksyi päivitetyn toimintapolitiikan.

Marraskuu

• Yhtiön hallitus päätti täydentää Rinki Oy:n ekopisteverkostoa 			
vuoden 2016 alusta alkaen.

Joulukuu

• Kymen jätelautakunta hyväksyi jätehuollon palvelutasotyöryhmän 			
valmisteleman alueellisen palvelutason.
• Euroopan komissio julkisti uuden esityksen kiertotalouspaketiksi 17.12.
• Hyväksyttiin sopimukset 45 hyötyjätepisteen luovuttamisesta 			
osaksi uutta Rinki Oy:n ekopisteverkostoa sekä sopimukset koko 			
verkoston hoidosta ja täydentävän verkoston kuljetuksista.
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Yhtiön visiot
vuoteen 2025
Hyötyjätteiden
talteenotto
Henkilöstö

Henkilöstö on
motivoitunutta ja se
vaihtuu ja vanhenee
arvokkaasti.

Organisaatio

Olemme syventäneet
yhteistyötä muiden
jäteyhtiöiden kesken

Palvelumme ovat
alueellisesti kattavat ja
huomioivat asiakkaiden
tarpeet.

Asennekasvatus

Kymenlaaksolaiset toimivat
vastuullisesti jäteasioissa.
Yhtiö toimii esimerkillisesti
ympäristöasioissa ja olemme
työstämme ylpeitä.

Toimintaympäristö

Luomme aktiivisesti
edellytyksiä alueen elinkeinoelämän kehittymiselle
ja menestymiselle.

Jätteenkäsittely

Olemme se, jolta alan
muut toimijat kysyvät
neuvoa, tai jolle toimittavat
jätteensä, koska resurssiviisautemme on ylivertaista.

Jätekuljetusten
hallinnointi

Tuotamme lisäarvoa
jätteenkuljetuksissamme
mukana oleville
asiakkaille.
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Kehityshankkeet
Yhtiössä tutkittiin vuoden aikana muun muassa kaatopaikkakaasun
puhdistusta ja mädätysjäännöksen jalostamista. Kiertotalouden
edistämiseksi osallistuttiin ARVI-tutkimusohjelmaan ja useisiin työpajoihin.
Uusiutuvaa energiaa lisättiin aurinkopaneeleilla.
Kaatopaikkakaasun ilmastovaikutukset

Yhtiö teki selvityksen kaatopaikkakaasun ilmastovaikutuksista ja energiakäyttöpotentiaalista yhdessä LCA-Consulting-yhtiön kanssa. Selvitys oli osa Kouvolan kaupungin
uusiutuvan energian kuntakatselmusta. Samalla selvitettiin
myös yhtiön energiankulutusta, aurinkosähköpotentiaalia
ja toimiston lämmitystapamuutosta.

Aurinkopaneeleita Keltakankaalle

Keltakankaan jätekeskuksen uuden huonekalujen purkuhallin katolle asennettiin 96 m² aurinkopaneeleita. Niiden

on laskettu tuottavan vuosittain 13 000 kWh sähköä. Sähkö käytetään Keltakankaan jätekeskuksessa. Uusiutuvan
energian lisäämiseen saatiin energiatukea ELY-keskukselta.

Mädätysjäännöksen jalostaminen

Yhtiö on mukana Tekes-rahoitteisessa hankkeessa, jossa
selvitetään mädätysjäännöksen sekoittamista lannoitteeksi ja levittämistä pelloille. Biokaasulaitoksen prosessista
syntyvään mädätysjäännökseen yhdistettiin kuitulietettä
ja kalkkia erilaisilla resepteillä. Syntyneitä lannoitteita levitettiin peltoon koelohkoille, joista seurattiin kasvua sekä

multavuutta. Kuituliete ja kalkki paransivat ominaisuuksia,
mutta parhaan reseptiikan etsimistä jatketaan vielä.

Osana ohjelmaa yhtiö muun muassa teetti tutkimuksen
jäteasemilla erilliskerätyistä muoveista.

Kaatopaikkakaasun puhdistus

Mukana työpajoissa ja ohjausryhmissä

Yhtiö teki kokeilun kaatopaikkakaasun puhdistuksesta yhdessä Kouvola Innovationin ja Itä-Suomen yliopiston kanssa. Yliopiston laboratoriossa käytettiin erilaisia biohiiliä,
joilla suodatettiin rikkivetyä ja siloksaania. Kymenlaakson
Jätteellä jo käytössä ollut aktiivihiili osoittautui tutkimuksessa tehokkaimmaksi, joten sen käyttöä jatketaan myös
uudessa suodattimessa.

Materiaalien arvovirtojen tutkimusohjelma

CLEEN Oy käynnisti keväällä 2014 materiaalien arvovirtoihin keskittyvän ARVI-tutkimusohjelman. Sen tavoitteena
on rakentaa ymmärrys materiaalin kierrätykseen liittyvistä
liiketoimintamahdollisuuksista sekä kerätä tietoa ja taitoa
mahdollisuuksien hyödyntämiseen. Kymenlaakson Jäte
on mukana kolmessa teemassa, jotka käsittelevät kiinteää yhdyskuntajätettä, muoveja ja sähköistä tiedonsiirtoa.

Kouvola Innovationin hallinnoimassa EAKR-hankkeessa
pyritään muun muassa edistämään energia- ja materiaalitehokkuutta. Kymenlaakson Jäte on ollut mukana hankkeeseen sisältyneissä työpajoissa, joissa on etsitty synergiamahdollisuuksia yritysten välillä.
Kymenlaakson ammattikorkeakoulun ETU-hankkeessa
suunnitellaan Kaakkois-Suomen energiatulevaisuutta. Yhtiö on osallistunut hankkeen tulevaisuustyöpajoihin.
VALTSU-hankkeessa laadittiin valtakunnallinen jätesuunnitelma. Yhtiö osallistui hankkeen työpajoihin.
Kymenlaakson Jätteen kehityspäällikkö on ohjausryhmän puheenjohtajana Kouvolan seudun ammattiopiston
ja Kymenlaakson ammattikorkeakoulun TKI-energiakeskittymä-hankkeessa, jossa haetaan yhteistyötä biotalouden
testaustoiminnalle.
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Henkilöstö
Keväällä koko henkilöstölle alettiin tarjota työnohjausta.
Syksyllä saatiin päätökseen YT-neuvottelut kaikille yhteisistä
pelisäännöistä. Henkilökunnan määrä kasvoi hieman.
Henkilöstömäärä kasvoi vuonna 2015, kun yhtiöön palkattiin kehityspäällikkö ja ympäristökouluttaja. Uusien
työntekijöiden myötä myös tehtyjen henkilötyövuosien
määrä kasvoi.

Työnohjauksesta tukea työntekoon

Henkilökunnan työhyvinvointiin kiinnitettiin huomiota
muun muassa tarjoamalla työnohjausta koko henkilöstölle. Työnohjaus jatkuu vielä vuonna 2016.
Edellisvuosien tapaan työntekijöille jaettiin liikuntaja kulttuuriseteleitä. Hyvinvointia edistettiin myös kahdella liikunnallisella TYKY- ja hyvinvointipäivällä.

Henkilökunta kouluttautui

Vuoden aikana henkilökunta vahvisti ammattitaitoaan
osallistumalla moniin koulutuksiin. Viisi työntekijää sai
valmiiksi edellisvuonna aloitetut ympäristöhuollon am-

mattitutkinnon opinnot ja yksi aloitti saman tutkinnon
suorittamisen. Kaksi henkilöä aloitti ympäristökasvattajan koulutusohjelmassa. Lisäksi käynnissä on ympäristöteknologian, ympäristötieteiden ja biotalouden
opintoja.

Kaikille yhtenäiset pelisäännöt

Toukokuussa käynnistetyissä yt-neuvotteluissa laadittiin
yhtiölle työpaikan pelisäännöt, jotka sisältävät lainmukaisen yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelman. Yhtiön hallitus hyväksyi pelisäännöt kokouksessaan 29.9. ja
totesi yt-neuvottelut päättyneiksi.
Yhtiön taloudellista tilannetta käytiin läpi neljässä
koko henkilöstölle tarkoitetussa työpaikkakokouksessa,
yt-lain mukaisesti. Joulukuun kokouksessa henkilökunta
äänesti Vuoden työntekijäksi kenttätyönjohtaja Janne
Karhun.

Henkilöstötilinpäätös
2011

2012

2013

2014

2015

Henkilöstön määrä kpl

37

39

41

42

43

Henkilöstön määrä htv

31,8

37,9

42,5

42,1

43,5

Määräaikaisten osuus % htv:sta

11,8

4,9

4,1

6,4

11,1

Henkilöstön keskimääräinen vaihtuvuus

0,3

0,3

0,3

0,2

0,2

Keskimääräinen työsuhteen pituus (v)

7,7

8,8

8,8

8,4

9,9

Henkilöstön keski-ikä

39

40,7

39,4

40,7

41,6

Naisten osuus % (määräaikaisista %)

41 (25)

41 (46,2)

40,5 (41,7)

35,1 (40)

42 (33)

Miesten osuus % (määräaikaisista %)

59 (75)

59 (53,8)

59,5 (58,3)

64,9 (60)

58 (67)

Koulutus € / htv
Virkistys- ja harrastustoiminnan kulut € / htv
Tapaturmataajuus
Tapaturmapoissaolot päivä / htv

767

1049

1480

727

1019

173,4

243

262

563

344

1

2

3

1

6

0,3

0

0,7

0,4

1,1

21,5

20,2

13,6

6,8

12,2

Työterveyshuolto € / htv

335,5

472

360

376

369

Työsuojelu € / htv

406,9

31

304

83

11

49 816,1

48 118

45 557

50 333

51 636

Sairauspoissaolot päivä / htv

Henkilötyövuoden hinta € / htv

Koulutukset 2015
Helmikuu
• Jätehuolto 2015 -tapahtuma, 1 hlö
• JLY:n Jätelaitosten johdonpäivät, 1 hlö
• JLY:n Kenttäväen koulutuspäivät, 3 hlöä
Huhtikuu
• JLY:n Taloushallinnon koulutus- ja neuvottelupäivät,
5 hlöä
• Työpaikan pakolliset henkilöstösuunnitelmat, 1 hlö

•
•
•
•
•

ISO 9001 ja ISO 14001 muutokset, 2 hlöä
Arvonlisäverotuksen ajankohtaispäivä, 1 hlö
Ympäristöhuollon ammattitutkinto alkoi, 1 hlö
Ympäristökasvattajan koulutusohjelma alkoi, 2 hlöä
Pomohautomo -koulutus alkoi, 1 hlö

Lokakuu
• Asiakkaan kohtaaminen -koulutus, 2 hlöä
• Esimiesvalmennus päättyi, 1 hlö
• Standardiuudistuskoulutus, 4 hlöä

Toukokuu
• JLY:n Jätelaitospäivät, 4 hlöä
• Ympäristöhuollon ammattitutkinto päättyi, 5 hlöä

Marraskuu
• JLY:n Neuvonta- ja viestintäpäivät, 2 hlöä
• Suunta-johtajuusseminaari, 1 hlö
• Ympäristökasvatuspäivät, 3 hlöä

Syyskuu
• Alkusammutuskoulutukset (syyskuu ja joulukuu),
12 hlöä
• JLY:n T&K&I-päivät, 1 hlö

Joulukuu
• JLY:n Yhdyskuntajätteen kiertotalouspäivät, 3 hlöä
• JHL:n käyttäjäpäivät, 2 hlöä
• Esimiehen määräaikaishuolto, 1 hlö

Tapahtumat 2015

• Hyvinvointipäivä Vierumäellä, osallistui 15 hlöä
• TYKY-päivä Kouvolan Paaskoskella toukokuussa,
13 hlöä
• Hallituksen ja johtoryhmän strategiapäivät
Amsterdamissa, 16 hlöä
• Pikkujouluristeily marraskuussa, 23 hlöä

Henkilöstön työpaikkakokoukset
10. maaliskuuta
26. toukokuuta
8. syyskuuta
8. joulukuuta
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Viestintä ja valistus
Vuonna 2015 satsattiin neuvontaan ja valistukseen. Asukkaille järjestettiin
kompostointikursseja ja isännöitsijöille seminaareja. Eurooppalaisella
jätteiden vähentämisen viikolla perusasteen koulut haastettiin mukaan
Tähteitä nolla! -kampanjaan.
Jäteneuvontaan lisää resursseja

Maaliskuussa lisättiin neuvontaa jäteasemilla, kun jäteasemanhoitajat neuvoivat asiakkaita Jäteasemien Neuvontaviikoilla. Toukokuussa yhtiö palkkasi ympäristökouluttajan
huolehtimaan neuvonnan ja valistuksen tehtävistä. Loppuvuoden aikana pystyttiin järjestämään aiempaa enemmän
neuvontaa asukkaille ja muille kohderyhmille, sekä kehittämään jäteneuvontaa kouluissa.

Yhteistyöllä enemmän vaikuttavuutta

Neuvonnassa tehtiin yhteistyötä kolmen eri verkoston
kanssa. KYY:ssä eli Kymenlaakson ympäristökasvatusverkostossa Kymenlaakson Jäte on mukana tukemassa ja
edistämässä omistajakuntiensa opetustoimien ympäristökasvatuksen tavoitteita. Kouvolan seudulla toimivassa
Kerkko-verkostossa yhtiö on mukana järjestämässä erilaisia jätteiden vähentämiseen, kierrätykseen ja ympäristökasvatukseen liittyviä tapahtumia. Kotkan seudulla
yhtiö on mukana vastaavassa KEKE-verkostossa. Kerkko- ja KEKE-verkostojen kanssa järjestettiin muun muassa
Tavaranvaihtopäivät huhti- ja marraskuussa. Ne keräsivät
yhteensä useita tuhansia kävijöitä.

Marraskuussa Kymenlaakson Jäte järjesti isännöitsijöille ja taloyhtiöiden hallituksille Kotkassa, Kouvolassa ja
Mäntyharjulla seminaarit, joihin pyydettiin mukaan asiantuntijoita myös kymenlaaksolaisista vesi- ja sähköyhtiöistä.

Kouluneuvontaan uusia sisältöjä

Perusasteen kouluissa tapahtuva neuvonta on määrältään
laajin neuvonnan osa-alue. Kouluilla jatkettiin tavoitteiden
mukaista 4. luokkien lajitteluneuvontaa. Lisäksi yläluokille
alettiin tarjota neuvontatunteja, joilla käsitellään laajemmin kuluttamista ja sen ympäristövaikutuksia. Keväällä
järjestettiin perusasteen 3. ja 4. luokkalaisille sarjakuvakisa,
ja syksyllä peruskoulut haastettiin vähentämään ruokajätteen määrää.

Viestintää pyhtääläisille

Tiedotukseen saatiin uusi kohderyhmä, kun Pyhtään jätehuolto siirtyi yhtiölle vuoden alussa. Kaikille pyhtääläisille
tiedotettiin uudesta ekomaksusta, sekä Pyhtään saaristoasukkaille jätehuollon vaihtoehdoista. Pyhtään Kaunissaareen järjestettiin kesäkuussa keräyspäivä, josta tiedotettiin
ennakkoon muun muassa sähköisellä uutiskirjeellä.

Valistuksen
ja viestinnän vuosi
Tammikuu

• Pyhtään jätehuolto (saaristoasukkaiden jäte-		
huolto, hyötyjätepisteet ja lisäpalvelut) yhtiölle

Helmikuu

• Sarjakuvakilpailu käyntiin

Maaliskuu
Tiedottaja Anne Sironen
(vas.) ja ympäristökouluttaja
Laura Sartamo tapasivat asukkaita Viranomaiset Manskilla
-tapahtumassa Kouvolassa.

• KYY-seminaari 4.3.
• Jäteasemien neuvontaviikot

Huhtikuu

• Tavaranvaihtopäivät 24.–25.4.
• Vuosikertomus 2014

Toukokuu

• Uudet jätehuoltomääräykset voimaan 1.5.
• Roskaviesti 29.5.

Ajankohtaisuudesta ja
avoimuudesta pidettiin huolta

Tiedotuksessa tavoitteena on avoimuus ja ajankohtaisuus.
Yhtiön verkkosivuilla julkaistiin vuoden aikana yhteensä 96
tiedotetta ja alueen viestimille lähetettiin 30 tiedotetta.
Yhtiön edustaja esiintyi tv:n alueuutisissa kerran. Radiohaastatteluja oli vuoden aikana useita.
Viestinnässä otettiin käyttöön sähköinen uutiskirjetyökalu. Vuoden aikana lähetettiin 14 eri uutiskirjettä, joilla
oli noin 2 000 vastaanottajaa. Isännöitsijöiden lisäksi
uutiskirjeitä lähetettiin myös asukkaille. Lehti- ilmoituksia
julkaistiin 65 kpl ja radiossa mainostettiin vuoden aikana
yhteensä 7 kertaa. Verkkosivujen käyttö kasvoi edellisvuodesta noin 15 %. Yhtiön verkkosivuilla käytiin vuoden aikana noin 90 000 kertaa, kävijöitä oli noin 61 000.

Kesäkuu

• Kaunissaaren keräyspäivä 13.6.
• Pyhtään ekomaksujen laskutus alkoi

Heinäkuu

• Kiertävä jäteasema

Elokuu

• Viranomaiset Manskilla -tapahtuma 12.8.

Syyskuu

• Kompostointikurssit Kotkassa ja Kouvolassa
• Vaarallisen jätteen keräys Pyhtäällä

Lokakuu

• Keltakankaan purkuhalli

Marraskuu
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Roskaviesti 10.11.
Tavaranvaihtopäivät 27.–28.11.
Tähteitä nolla! -kampanja
Isännöitsijäseminaarit Kotkassa, Kouvolassa		
ja Mäntyharjulla

Joulukuu

• Kymen jätelautakunta hyväksyi 3.12. Jätehuollon
palvelutason vuoteen 2020 (valmistautuminen
Rinki-muutoksiin)

Uusia palveluita
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Vähennä jätettä!
Peruskoulujen 3. ja 4. -luokille järjestettiin sarjakuvakilpailu aiheella
Vähennä jätettä. Kilpailua käytiin helmi-maaliskuun aikana yhtiön toimialueella.
Osallistujaluokkia oli kolmisenkymmentä. Sarjakuvaopettaja Karri Laitinen
arvosteli työt. Voittajaksi valittiin Haminan Keskuskoulun 4. luokka.
Onnea voittajille ja kiitos kaikille osallistuneille!

Kotitalouksien jätteistä
hyödynnetään noin

95 %

Biojäte

Paperi, kartonki,
metalli, lasi

Kotitalouksien loppujätteet on hyödynnetty
energiana Kotkan Energian Hyötyvoimalassa
jo vuodesta 2008 lähtien. Biojätteet käsitellään pääosin Kouvolan Veden biokaasulaitoksessa, missä biojätteestä saadaan energiaa ja
lannoitteita. Lasit, metallit, kartongit ja paperit
käytetään uusien tuotteiden raaka-aineena.

Loppujäte

Energiaa!

Lannoitteita

Energiaa!
Biokaasulaitos

Kierrätysyritykset

Hyötyvoimala

Uusia tuotteita

15

Jätteenkuljetukset
Yhtiö sai hoidettavakseen Pyhtään yhteiskeräyspisteet.
Uusiin yhteisastioihin asennettiin täyttymistä mittaavat tunnistimet.
Kesällä ja syksyllä kilpailutettiin urakoita Mäntyharjulla ja kaakonkulmalla.
Yhtiön hoidettavaksi tuli vuoden alussa Pyhtään saariston asukkaiden jätehuolto. Kunnan päätöksen mukaisesti aluekeräyspisteet lakkautettiin ja tilalle perustettiin
lukittuja yhteisastioita. Lukitut yhteiskeräyspisteet on
tarkoitettu niille asiakkaille, joiden kiinteistöille ei jäteautolla pääse ajamaan. Yhteisastian käytöstä veloitetaan
asiakkailta vuosimaksu. Yhteiskeräyspisteitä on Pyhtään
lisäksi Kotkassa, Kouvolassa ja Mäntyharjulla.

Kuljetusurakoita kilpailutettiin

Tunnistin mittaa astian täyttymistä

Yhtiön järjestämissä jätteenkuljetuksissa oli yhteensä 14
eri urakkaa kiinteistöiltä kerättäville jätteille. Kuljetuksia
järjestetään Haminassa, Iitissä, Kotkassa, Kouvolassa ja
Mäntyharjulla. Kuljetusurakoitsijat hoitavat myös jäteasemien lavatyhjennyksiä, hyötyjätepisteiden tyhjennyksiä,
jätekeskuksen siirtokuormauksia ja erilaisia keräyspalveluita, sillä yhtiöllä ei ole omaa kuljetuskalustoa. Kuljetuksilla työllistetään monia kuljetusyrittäjiä.

Pyhtään yhteisastioihin ja yhteen Kotkan yhteisastiaan asennettiin huhtikuussa Enevon tunnistimet, jotka
mittaavat astioiden täyttymistä. Näin ajojärjestelijä saa
tiedon, milloin astiat tarvitsevat tyhjennystä. Kustannuksissa säästetään, kun paikalle ei ajeta turhaan. Toisaalta
varmistetaan, etteivät astiat tule liian täyteen.

Jätteenkuljetuksiin ei tullut uusia urakka-alueita vuoden
aikana. Mäntyharjun kuntaurakka kilpailutettiin kesällä,
koska edellinen sopimusaika oli tulossa päätökseen vuoden lopussa. Syksyllä kilpailutettiin Haminan, Miehikkälän
ja Virolahden kuntien kiinteistöjen jätteenkuljetukset ja
jäteasemien lavatyhjennykset.

Urakat työllistävät useita yrittäjiä

5 000

tyhjennystä
päivässä

2015

1,4 miljoonaa
tyhjennystä vuodessa

Jätteenkuljetusten
tunnuslukuja 2015

Kuljetusurakoitsijat 2015

Jätteenkuljetukseen
liittymistapa

Kymenlaakson Jäte Oy:n toimialueella Kouvolassa,
Iitissä, Kotkassa ja Mäntyharjulla on kunnan järjestämä
jätteenkuljetus, jota Kymenlaakson Jäte Oy hoitaa.

Kouvola-Iitti

		
Pienkiinteistöt, oma jäteastia
Pienkiinteistöt, kimppa

6 719

Taloyhtiöt 		

1 696

Mäntyharju

Sopimuskumppanit kunnan
järjestämässä jätteenkuljetuksessa
ja jäteastiatyhjennyksissä

kpl
23 007

Biojätteen kuljetus
• Kouvolan ja Iitin alueella: Sihvari Oy
• Kotkan alueella: SUEZ Environnement 			
(ent. Sita Suomi Oy)
• Mäntyharjun alueella: RL-huolinta Oy (Suezin 		
aliurakoitsija)

kpl

Pienkiinteistöt, oma jäteastia

3 199

Pienkiinteistöt, kimppa

3 740

Taloyhtiöt

Loppujätteen kuljetus
• Kouvola-Iitti on jaettu kolmeen urakkaan: 		
Jätehuolto Laine Oy, Jätehuolto E. Parkkinen Oy, 		
Puhdistusliike R. Jokimäki Ky
• Kotkan alueella: SUEZ Environnement 			
(ent. Sita Suomi Oy)
• Mäntyharjun alueella: RL-huolinta Oy (Suezin 		
aliurakoitsija)
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Kotka

kpl

Pienkiinteistöt, oma jäteastia

Sopimuskumppanit
muussa jätteenkuljetuksessa

8 568

Pienkiinteistöt, kimppa

400

Taloyhtiöt

827

Kotkan kaupungin Tilapalvelu
• Biojäte ja loppujäte: Jätehuolto E. Parkkinen Oy
• Hyöty- ja erityisjätteet: Lassila & Tikanoja Oyj

Pienkiinteistöt ovat omakoti- ja paritaloja sekä vapaa-ajan asuntoja.

Haminan kaupungin kiinteistöt
• Sihvari Oy

Kiinteistöiltä kuljetetut jätemäärät
Kouvola-Iitti

Kotka

25 000

10 000

20 000

7 500

15 000

Puolustushallinnon Rakennuslaitos
• Lassila & Tikanoja Oyj

5 000

10 000

2 500

5 000
0

0
Loppujäte
21 448 tn

Biojäte
1 837 tn

Loppujäte
8 782 tn

Biojäte
915 tn

Jäteasemien lavatyhjennykset
• Jätehuolto E. Parkkinen Oy
• Sihvari Oy
• Hyötypaperi Oy
• Kymen KTK
• Kuusakoski Oyj
• SERTY:n urakoitsijat
• Espon Kuljetus Oy
• Kotkan Lava-Apu Oy
• Jätehuolto J. Hämäläinen Oy
• Orpe Kuljetus Oy
Hyötyjätepisteiden kuljetukset
• Kouvola-Iitti, Mäntyharju, Kotka: Jätehuolto 		
E. Parkkinen Oy
• Lapinjärvi: Jätehuolto J. Hämäläinen Oy
• Hamina: Sihvari Oy

Mäntyharju
1 000
750

Vaarallisen jätteen keräykset
• Lassila & Tikanoja Oyj
• Ekokem-Palvelut Oy (apteekkien lääkejätteet)

500
250
0
Loppujäte
972 tn

Biojäte
116 tn

Jätekeskuksen siirtokuljetukset/-kuormaukset
• Jätehuolto E. Parkkinen Oy
• Kotkan Lava-Apu Oy
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Asiakaspalvelu
Ekomaksulaskutus laajeni Pyhtäälle. Asiakaspalvelussa panostettiin
sähköisen asioinnin kehittämiseen ja asiakastietojen tarkistamiseen.
Lähetettyjen ekomaksulaskujen määrä kasvoi, kun yhtiö
sai hoidettavakseen Pyhtään ekomaksulaskutuksen. Yhtiö hoitaa ekomaksulaskutuksen myös Iitissä, Kouvolassa,
Lapinjärvellä, Miehikkälässä, Mäntyharjulla ja Virolahdella. Vuoden aikana ekomaksulaskuja lähetettiin yhteensä
lähes 70 000 kappaletta.

Sähköistä asiointia lisää

Sähköisen asioinnin kehittämistä jatkettiin edelleen. Asiakaspalvelussa alettiin valmistella internetsivuille tulevaa
raportointipalvelua, josta asiakkaat voivat tarkistaa kiinteistönsä jätteenkuljetusten tietoja.
Loppuvuodesta valmistauduttiin myös uudistamaan
käytössä olevaa asiakasrekisteriohjelmaa. Uusilla omi-

naisuuksilla on tarkoitus muun muassa kytkeä internetlomakkeiden ja sähköpostin kautta tulleet yhteydenotot
suoraan asiakasrekisteriin.

Ajankohtaista tietoa uutiskirjeissä

Yhtiössä otettiin käyttöön työkalu sähköisten uutiskirjeiden laatimiseen. Uutiskirjeillä voidaan kertoa jätehuollon
ajankohtaisista asioista niille asiakkaille, jotka ovat antaneet sähköpostiosoitteensa tähän käyttöön. Uutiskirjeitä
lähetetään asukkaiden lisäksi isännöitsijöille.
Loppuvuodesta isännöitsijöille kerrottiin ajankohtaisista jätehuollon asioista myös kasvotusten, kun yhtiö
järjesti ensimmäistä kertaa isännöitsijäseminaarit Kotkassa, Kouvolassa ja Mäntyharjulla.

Asiakaspalvelun
tunnuslukuja 2015
Lähetettyjen laskujen määrät
Tyhjennyslaskut

kpl

Kouvola-Iitti, kotitalouslaskut

80 051

Kouvola-Iitti, taloyhtiölaskut

18 637

Mäntyharju, kotitalouslaskut

8 023

Mäntyharju, taloyhtiölaskut

Sähköistä asiointia kehitetään
jatkuvasti, mutta puhelin on
edelleen tärkeä asiakaspalvelun
työkalu. Kuvassa vastaanottohenkilö Nelli Riihisaari.

Kompostitiedot kuntoon

Vuoden aikana asiakaspalvelussa panostettiin jätteenkuljetusasiakkaiden kompostointitietojen tarkistamiseen. Tällä varmistetaan, että jäteastiatyhjennykset
ovat kaikilla asiakkailla jätehuoltomääräysten mukaiset.
Jätelain mukaan kaikkien asuinkäytössä olevien kiinteistöjen tulee liittyä järjestettyyn jätteenkuljetukseen.
Yhtiön asiakaspalvelussa pyritään varmistamaan, ettei
urakka-alueillamme olisi palveluiden ulkopuolella olevia
kiinteistöjä.

Jätteiden vastaanotto

Keltakankaan jätekeskukseen kuormia tuovia asiakkaita palvellaan vaakavastaanotossa. Vuoden aikana
vastaanotossa punnittiin 19 686 kuormaa. Lisäksi käsiteltiin 4 869 Hyötyvoimalan punnitusta ja 219 Kouvolan
Veden biokaasulaitoksen punnitusta. Hyötyvoimalassa
punnitaan kotitalouksilta kerätyt loppujätteet. Biokaasulaitoksessa käsitellään puolestaan kotitalouksien
biojätteitä.

1 678

Kotka, kotitalouslaskut

33 196

Kotka, taloyhtiölaskut

8 907

Ekomaksulaskut

kpl

Kouvola-Iitti 		

54 241

Lapinjärvi		

1 408

Miehikkälä		

1 617

Mäntyharju 		

6 360

Pyhtää 		

3 730

Virolahti 		

2 555

Jäteasemalaskut

1 430 kpl

Vaakalaskut		

5 300 kpl

Lähetetyt laskut yhteensä
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Lähetetyt laskut 2015
Tyhjennyslaskut

150 492 kpl

Ekomaksulaskut

69 911 kpl

Jäteasemalaskut

1 430 kpl

Vaakalaskut

5 300 kpl
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Keräys- ja
palvelupisteet
Kiinteistökohtainen keräys

Hyötyjätepisteet

Iitti, Kotka, Kouvola, Mäntyharju

Iitti, Kotka, Kouvola, Lapinjärvi, Mäntyharju, Pyhtää

Palvelu

Kiinteistön omia tai useamman
kiinteistön yhteisiä jäteastioita

Palvelu

Yhtiön ylläpitämiä alueellisia
hyötyjätteiden keräyspisteitä

Määrä

• 34 774 pientaloutta ja vapaa-ajanasuntoa
• 2 678 taloyhtiötä
• 10 859 jätekimppaan kuuluvaa taloutta

Määrä

128 kpl

Maksu

Käytettäessä maksuton kotitalouksille,
palvelu katetaan ekomaksulla

Jätelaji

Paperi
Lasi
Metalli
Kartonki
Vaatteet

Maksu
Jätelaji

Tyhjennystaksan mukaisesti
Loppujäte, biojäte, paperi, metalli,
kartonki, lasi

125 hyötyjätepisteessä
128 hyötyjätepisteessä
124 hyötyjätepisteessä
48 hyötyjätepisteessä
46 hyötyjätepisteessä

Yhteistyökumppanit: Paperinkeräys Oy, UFF

Keltakankaan jätekeskus
Palvelu

Yhtiön ylläpitämä jätteiden käsittelyja loppusijoitusalue

Määrä

• 19 686 punnitustapahtumaa
• Lisäksi 5 088 punnitustapahtumaa
Hyötyvoimalalla ja biokaasulaitoksella

Maksu

Hinnaston mukaan

Jätelaji

Rakennusjätteet, tuotantotoiminnan
jätteet, loppusijoitettavat jätteet, maaja kiviainekset, öljyiset maat, hiekan- ja
rasvanerotuskaivojen jätteet

Jäteasemat

Vaarallisen jätteen keräys

Iitti, Kotka, Kouvola, Lapinjärvi, Mäntyharju, Pyhtää

Iitti, Kotka, Kouvola, Lapinjärvi, Mäntyharju, Pyhtää

Palvelu

Palvelu

Yhtiön kustantamia vaarallisten jätteiden
keräyspaikkoja tai -pysäkkejä

Määrä

• 29 sopimusapteekkia
• 9 jäteasemaa
• 76 vaarallisen jätteen ja metalliromun
keräysautopysäkkiä
• kiertävä jäteasema päivän ajan kolmella kylällä

Maksu

Käytettäessä maksuton kotitalouksille,
palvelu katetaan ekomaksulla

Jätelaji

Kaikki kotitalouksien vaaralliset jätteet,
kuten öljyt, akut, maalit, torjunta-aineet,
lääkejätteet, kemikaalit

Jäteasemat ovat miehitettyjä yhtiön
ylläpitämiä keräyspaikkoja, joihin voi
tuoda korkeintaan 2 m³ lajiteltuja jäteeriä, muun muassa isoja jätekappaleita,
joita ei saa laittaa pihan jäteastiaan

Määrä

9 kpl, yhteenlaskettu kävijämäärä 168 011

Maksu

Vaaralliset jätteet, metalliromut
ja sähkölaitteet maksutta, muut
jätteet taksan mukaan

Jätelaji

Metalliromut, sähkölaitteet, haravointijäte, puujäte, energiajäte, kivijäte, kipsijäte,
kattohuopa, tasolasi, hyödyntämiskelvoton jäte, lajittelematon jäte, kestopuu
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Parik-säätiön työntekijät
Mika Kauppila (edessä) ja
Jari Sepponen purkavat
huonekaluja Keltakankaan
uudessa purkuhallissa.

Jäteasemat ja
hyötyjätepisteet
Keräyspalvelut laajenivat Pyhtäälle ja yhtiö järjesti ensimmäistä
kertaa jätekeräyksen saaressa. Huonekalujen purkua varten
rakennettiin toinen halli. Jäteasemien kävijämäärä kasvoi edelleen.
Jäteasemien suosio jatkoi kasvamistaan. Yhtiön yhdeksällä jäteasemalla kävijämäärä oli reilut 168 000, mikä on
5,4 % enemmän kuin edellisvuonna. Suurinta kasvu oli
Lapinjärven Korsmalmin jäteasemalla, missä kävijämäärä
nousi 47 %.

Kaikki jäteasemien huonekalut purkuun

Asiakasmäärien kehitys jäteasemilla
Kävijää
200 000

150 000

100 000

50 000

0
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2011

2012
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2014

Jäteasemilla otettiin vastaan yhteensä yli 16 000
tonnia jätettä. Näistä 99 % toimitetaan hyötykäyttöön.
Vuoden alussa jäteasemien taksa uusittiin vastaamaan
paremmin lajittelun laajuutta. Hinnastoon lisättiin uusia
jätelajeja ja kaatopaikkajäte -nimike jäi historiaan.

2015

Vuonna 2013 aloitettua huonekalujen purkutoimintaa
laajennettiin. Keltakankaan jätekeskukseen valmistui
syksyllä uusi halli, jossa käsitellään yhtiön jäteasemille
tuotuja huonekaluja. Purkuhalleja on nyt kaksi, toinen
niistä on Ahlmannintien jäteasemalla. Molempien hallien
henkilökunta tulee Parik-säätiöltä.
Purkuhalleissa käsiteltiin vuonna 2015 yhteensä yli
7 000 huonekalua. Purettavaksi ohjataan muun muassa
sohvat, nojatuolit sekä runko- ja joustinpatjat. Huonekalut puretaan, jotta eri materiaalit saadaan talteen ja kaatopaikalle päätyvän jätteen määrä minimoituu. Kuluneen
vuoden aikana saatiin eroteltua yli 86 000 kg hyödyntämiskelpoista jätettä.

Jäteasemilla vastaanotetut jätteet 2015
Puujäte		

3 715 tn

Lajiteltava jäte

2 419 tn

Metalli		

1 647 tn

Risut

1 578 tn

SER		

1 449 tn

Haravointijäte

1 428 tn

Tiili/betoni 		

1 288 tn

Energia		

1 239 tn

Kipsijäte 		

325 tn

Hyödyntämiskelvoton jäte

133 tn

Kattohuopa 		

120 tn

Tasolasi		

90 tn

Kovat muovit		

78 tn

Pahvi		

77 tn

Asbesti 		

12 tn

Palvelut laajenivat Pyhtäälle

Vuoden alusta yhtiö sai hoidettavakseen Pyhtään hyötyjätepisteet ja vaarallisten jätteiden keräyspalvelut. Hyötyjätepisteverkostoa uudistettiin Pyhtään kunnan päätöksen mukaisesti niin, että pisteitä on nyt neljä.
Vaarallista jätettä, metalliromua ja sähkölaitteita kerättiin Pyhtäällä kiertävässä keräyksessä kahtena lauantaina, keväällä ja syksyllä. Lisäksi yhtiö järjesti kesäkuussa
keräystempauksen Pyhtään Kaunissaareen, mistä yhteysaluksen kyytiin saatiin yli 10 000 kg jätteitä.

Keräysautot kiertävät kylillä

Kiertävissä keräyksissä pysähdyttiin vuoden aikana lähes
80 pysäkillä ja kerättiin yhteensä yli 68 000 kg metal-

Jäteasemilla vastaanotettujen jätteiden määrä
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liromua, sähkölaitteita ja vaarallisia jätteitä. Keräysautot kiertävät Iitissä, Kotkassa, Kouvolassa, Lapinjärvellä,
Pyhtäällä ja Mäntyharjulla. Keräyspalveluita järjestettiin
lisäksi puutarhajätteille, maatilamuoveille ja joulukuusille.
Keräyksillä palvellaan ennen kaikkea niitä asukkaita, joilla
ei ole mahdollisuutta käydä itse jäteasemilla.

Osa hyötyjätepisteistä Ringille

Vuoden lopussa neuvoteltiin hyötyjätepisteiden siirtymisestä Suomen pakkauskierrätys RINKI Oy:lle. Pakkausjäteasetus siirsi vastuun pakkausjätteiden keräyksestä
tuottajille ja osa yhtiön hyötyjätepisteistä siirtyy tuottajayhteisö Ringin hoidettavaksi vuoden 2016 alusta alkaen.
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Jätteen vastaanotto
ja käsittely
Keltakankaan jätekeskuksen lajittelulinjastolla käsiteltiin ennätysmäärä
jätteitä. Sen ansiosta kaatopaikalle sijoitettujen jätteiden määrä väheni
alle puoleen edellisvuodesta.
Käsittelyinvestointien tulokset
alkoivat näkyä

Edellisten vuosien investoinnit jätteiden käsittelyyn näkyivät vuoden 2015 aikana kaatopaikalle sijoitetun jätteen
määrässä: se väheni merkittävästi. Yhtiön käsittelemistä
jätteistä energiana ja maanrakentamisessa hyödynnettiin
77 %, kierrätykseen toimitettiin 15 % ja kaatopaikalle loppusijoitettiin enää 8 % jätteistä.

Lajittelulinjasto toimi tehokkaasti

Lajitteluterminaali, joka käsittää lajittelukatoksen murskaus- ja lajittelulinjastot sekä tiivisasfaltoidut varasto- ja
lajittelukentät ja loosit, oli käytössä ensimmäisen kokonaisen vuoden. Sekalaisen jätteen lajittelulinjastolla
käsiteltiin ennätysmäärä jätteitä, yhteensä noin 15 000
tonnia. Aikaisemmin nämä jätteet olisivat joutuneet kaatopaikalle. Nyt lajittelulinjastolta jäi kaatopaikalle toimitettavaa rejektiä vain 16 %.

Jätejakeiden jatkokäsittelyä tutkittiin

Vuoden aikana tutkittiin erityisesti lajittelulinjaston
tuottamien jakeiden jatkojalostusta. Kierrätyskelpoisten

jakeiden erottelemiseen etsittiin soveltuvia tekniikoita
koetoimintaprojekteilla kotimaassa ja Saksassa. Erilaisten
muovijakeiden hyödyntämiskanavia kartoitettiin ja koeeriä toimitettiin hyödynnettäväksi. Tulosten perusteella
lajittelu- ja käsittelyprosessien jatkokehittäminen on jo
vireillä.

Vastaanotetun jätteen määrä kasvoi

Kymenlaakson Jäte Oy:n vastaanottopisteissä ja keräyksissä otettiin vastaan yhteensä 145 500 tonnia jätteitä.
Vastaanotettu kokonaisjätemäärä kasvoi 3,4 % verrattuna edelliseen vuoteen.
Yhtiö käsitteli omissa ja yhteistyölaitoksissaan vuonna
2015 yhteensä noin 137 000 tn jätteitä. Käsitelty kokonaisjätemäärä kasvoi noin 5 % edellisvuodesta. Kaikki
asumisessa syntyvä loppujäte hyödynnettiin energiana
Kotkan Energian hyötyvoimalaitoksessa.
Vastaanotetun yhdyskuntajätteen määrä kasvoi edellisvuodesta noin 11 %. Erilaisten hyödynnettäväksi ohjattavien jakeiden käsittely, varastointi ja siirtokuormaus
lisääntyivät merkittävästi uusien yhteistyösopimusten
kautta.

Jätekeskuksessa vastaanotettujen
jätteiden hyödyntäminen

Käsitellyt jätemäärät
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Loppusijoitetun jätteen määrä väheni 55 %
Tavanomaisen jätteen kaatopaikalle loppusijoitettiin yhteensä enää 8 061 tn jäteverollisia jätteitä, mikä on 55 %
vähemmän kuin edellisvuonna. Vuonna 2014 käyttöön
otetun toimintamallin mukaisesti kaatopaikalle hyväksyttiin vain ennalta perusmääriteltyä, testattua ja hyväksyttyä jätettä. Yhtiö on vähentänyt kaatopaikalle sijoitetun
verollisen jätteen määrää vuodesta 2012 yhteensä noin
20 000 tn/v.

Biohajoavan ja orgaanisen jätteen
vähentäminen kaatopaikalle
Tonnia
135 000

Kaatopaikka-asetus rajoittaa orgaanista ja biohajoavaa ainesta sisältävän jätteen loppusijoittamista kaatopaikalle 1.1.2016 alkaen. Yhdyskuntajätteen osalta yhtiö
saavutti tavoitteen jo ennen vuodenvaihdetta, koska
yhtiö huolehti jätteenkäsittelyn kehittämisestä jo edeltävinä vuosina. Loppuvuonna yhtiö kuitenkin haki ja sai
Etelä-Suomen Aluehallintovirastolta poikkeuslupia loppusijoittaa tiettyjä orgaanista ainesta sisältäviä hyödyntämiskelvottomia jätteitä kaatopaikalle myös vuodenvaihteen jälkeen. Poikkeusluvilla varmistetaan muun muassa
mahdollisuus ottaa teollisilta toimijoilta, vesilaitoksilta ja
sairaaloilta edelleen vastaan sellaisia jätteitä ja rejektejä,
joille ei ole olemassa hyödyntämismahdollisuutta.

Kaatopaikan maisemoinnin
3. vaihe suunniteltiin
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Kaatopaikan seuraava maisemointivaihe vuodelle 2016
valmisteltiin. Yhtiön toteuttama kaatopaikan vaiheittainen sulkeminen on Suomessakin ainutlaatuista. Kaatopaikan suljetun ja maisemoidun pinta-alan lisääntyminen
tulee edelleen tehostamaan kaatopaikkakaasun talteenottoa. Kaasua hyödyntävä mikroturbiinilaitos korvasi
vuonna 2015 ostosähköä noin 600 MWh:n verran, joka
vastaa noin 60 omakotitalon vuotuista sähkönkulutusta.
Kaatopaikan päivittäispeitossa, tierakenteissa ja tukirakenteissa hyödynnettiin erilaisia käsiteltyjä jätemateriaaleja yhteensä noin 8 500 tn. Kivennäismaa-aineksia
hyödynnettiin vastaavassa tarkoituksessa enää noin
3 800 tn.

Lajittelusta hyödynnetty
Erilliskerätyt hyödynnettävät jakeet
Energiahyötykäyttö KEO
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Ympäristöinsinööri Essi
Lehto ottaa näytettä jätekeskuksessa käsitellyistä vesistä.
Jätevesien laatu on pitkällä
aikavälillä parantunut.

Ympäristövastuu
Yhtiön ympäristö- ja laatujärjestelmät sertifioitiin uudelleen kesällä.
Jätekeskuksen hyötykäyttö- ja kierrätysasteet jatkoivat nousemistaan.
Hajuista tuli selvästi vähemmän yhteydenottoja kuin aikaisempina vuosina.
Viemäriverkostoon johdetun jäteveden laatu pysyi hyvänä.
Ympäristölupa ja -järjestelmä

Keltakankaan jätekeskuksen toiminnot sisältyvät Kaakkois-Suomen ympäristökeskuksen 25.11.2009 antamaan
ympäristölupaan ja tätä lupaa koskevaan, Etelä-Suomen
aluehallintoviraston 20.9.2011 myöntämään ympäristölupapäätökseen. Jäteasematoimintoja on luvitettu kuntien
luvilla. Kaakkois-Suomen ELY-keskus valvoo jätekeskuksen toiminnan luvanmukaisuutta. Varsinaista ympäristönsuojeluasetuksen mukaista tarkastusta ei tehty vuonna
2015, mutta viranomaisiin ollaan jatkuvasti tiiviissä yhteydessä. Uuden asetuksen mukaan viranomaisilla on mahdollisuus harventaa tarkastuksia muun muassa silloin, jos
yhtiöllä on ympäristö- ja laatusertifikaatti.
Toiminnan kehittämisessä yhtiöllä on apunaan ISO
14001-standardin mukainen ympäristöjärjestelmä ja ISO
9001-standardin mukainen laatujärjestelmä. Bureau Veritas Certification Finland sertifioi molemmat järjestelmät
kesällä 2015.

Kierrätys- ja hyötykäyttöasteet nousivat

Keltakankaan jätekeskuksen kierrätysaste on kasvanut
vuoden 2008 kahdesta prosentista viime vuoden 15 %:iin.

Kierrätysasteeseen lasketaan sellaiset jätejakeet, jotka
voidaan kierrättää uudelleen tuotteeksi.
Hyötykäyttöaste ilmoittaa hyödynnettyjen jätteiden
määrän prosentteina. Vuonna 2015 Keltakankaan jätekeskuksen hyötykäyttöaste oli 77 %. Kaatopaikalle loppusijoitettiin enää 8 % kaikesta jätekeskukseen vastaanotetusta jätteestä.

Vaikutukset ilmaan

Kymenlaakson Jäte Oy:n toiminnasta aiheutuu päästöjä
ilmaan lähinnä kaatopaikalta. Eloperäisen jätteen hajoaminen vapauttaa ilmakehään muun muassa hiilidioksidia
sekä metaania. Kaatopaikan kaasukeräysjärjestelmä vähentää merkittävästi kaasuyhdisteiden vapautumista.
Keltakankaan kaatopaikalta pumpattiin vuoden 2015
aikana 975 000 m³ kaatopaikkakaasua. Määrä on noin
60 % kaatopaikan arvioidusta kaatopaikkakaasun kokonaistuotannosta. Pumpatusta kaasusta 479 000 m³
pystyttiin käyttämään mikroturbiinilaitoksella sähkönja lämmöntuotantoon. Loput pumpatusta kaasusta,
496 000 m³, poltettiin soihdussa. Vuonna 2015 laitoksen
mikroturbiinien käyntiaste oli hyvä (88 %), mutta sähkön

Jätekeskuksen ympäristötunnuslukuja
2011

2012

2013

2014

2015

yksikkö

Jätetäytön metaanintuotto
(FOD-menetelmä)

1 341

1 167

1 008

900

898

t (CH4)

Jätevesien määrä viemäriin

59 950

76 101

58 249

59 836

66 802

m3

Typpi (N)-pitoisuus (ka)

209

231

219

139

166

mg/l

Jäteveden laatu:

Fosfori (P)-pitoisuus (ka)

0,7

1,4

0,7

0,2

0,4

mg/l

Kiintoainepitoisuus (ka)

57

125

42

15,5

20,8

mg/l

BOD7-pitoisuus (ka)

29

81

88

8

15,8

mg/l

111

180

178

56

89

mg/l

13

12

10

14

3

kpl

Ammoniumtyppi (NH4+)pitoisuus (ka)
Ulkopuoliset hajuvalitukset

tuotto jäi kauas nimellisestä tehomaksimista (195 kWh).
Mikroturbiinilaitos tuotti vuoden aikana jätekeskuksen
omaan käyttöön 0,6 GWh sähköä ja 0,79 GWh lämpöä.
Yhtiön hajutarkkailun omavalvontaohjelma on Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen hyväksymä. Yhtiö raportoi
omavalvonnan tulokset kuukausittain valvontaviranomaiselle. Vuoden 2015 aikana omavalvonnan havaintokierroksia tehtiin (sekä jätekeskuksessa että lähiympäristössä)
yhteensä 187 kpl. Jätekeskuksen ulkopuolella hajuja havaittiin huomattavasti harvemmin kuin edellisinä vuosina.
Lähiasukkaat ottivat yhteyttä hajuihin liittyen vain kolme
kertaa.

Vaikutukset vesistöön

Ympäristölupamääräysten mukainen jätevesien velvoitetarkkailu hoidetaan Hyötyvirta-alueella Kaakkois-Suomen
ELY-keskuksen hyväksymän vesientarkkailuohjelman
mukaisesti. Ohjelmassa huomioidaan Kymenlaakson Jäte
Oy:n lisäksi Ekokem Oyj:n, Umacon Oy:n, Kuljetus Sinkkonen Oy:n, JM-Ekoturve Oy:n ja Kouvolan kaupungin toiminnot alueella sekä niistä aiheutuvat vaikutukset pinta-,

pohja- ja suotovesiin. Näytteenotosta huolehtii Kymijoen
vesi- ja ympäristö ry.
Hyötyvirta-alueen vesientarkkailun yhteenvetoraportin mukaan alueen toimintojen vaikutus on nähtävissä
ojavesituloksissa. Alueen toiminta vaikuttaa selvimmin
veden sähkönjohtavuuteen, pH-arvoon sekä typpiyhdisteiden, bakteerien ja kloridien pitoisuuksiin. Vesientarkkailun tuloksissa trendit ovat olleet laskevia eikä vuoden aikana havaittu merkittäviä poikkeamia. Ainoastaan yhdellä
tarkkailupisteellä oli lievää pintaveden typpikuormituksen
nousua.
Jätekeskuksen alueen kaikki jätevedet ohjataan käsittelyprosessiin. Alueella on aktiivilieteprosessiin perustuva jätevedenpuhdistamo, jossa käsitellään kaikki alueen
kenttä- ja suotovedet. Vuonna 2015 jätekeskuksen alueen
kokonaisvirtaama oli 66 802 m³. Esipuhdistettu jätevesi
johdetaan Kymen Vesi Oy:n Mussalon keskusjätevedenpuhdistamolle jatkokäsiteltäviksi.
Jäteveden laatua kuvaavat arvot olivat hieman edellisvuotta korkeampia, mutta pitkän aikavälin trendi vesipäästöissä on ollut laskeva.

Kymenlaakson Jäte Oy:n vesientarkkailu
Pisteitä

Tarkkailutiheys

Perusanalyysejä

Lisäanalyysejä*

Määrityksiä
vuodessa

pintavedet

7

4 x vuodessa

9

14

322

pohjavedet

6

2 x vuodessa

12

14

228

suotovedet

1

10 x vuodessa

6

17

91

27

45

641

Tutkittava kohde

yhteensä

14

*Pinta- ja pohjavesistä krt/a ja suotovesistä 2 krt/a
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Jätemaksujen
kertymä ja käyttö
Kymenlaakson Jäte Oy laskuttaa asukkailta jäteastian tyhjennysmaksuja,
lukollisen yhteiskeräyspisteen käyttömaksuja, ekomaksuja ja perusmaksuja.
Lisäksi yhtiö laskuttaa lautakuntamaksuja Kymen jätelautakunnan puolesta.
Vuonna 2015 yhtiö laskutti ensimmäisen kerran Pyhtään ekomaksut.
Lautakuntamaksulla rahoitetaan
Kymen jätelautakunnan toimintaa

teiden keräys- ja vastaanottopalveluiden sekä jäteneuvonnan ja tiedotuksen rahoittamiseksi Kymenlaakson
Jäte Oy perii vakituisilta ja vapaa-ajan asukkailta erillisen, kerran vuodessa laskutettavan ekomaksun. Kouvolassa ja Iitissä ekomaksu peritään talous- tai kiinteistökohtaisesti. Mäntyharjulla, Lapinjärvellä ja Pyhtäällä
maksu peritään asunto- tai lomakiinteistökohtaisesti.
Kotkassa vastaavien palvelujen rahoitus on sisällytetty jäteastioiden tyhjennysmaksuun. Tyhjennyslaskuissa
tämä osuus näkyy eriteltynä nimellä perusmaksu.
Kymenlaakson Jäte Oy laskutti myös Miehikkälän ja
Virolahden ekomaksut ja tilitti ne kunnille, jotka järjestävät palvelutuotannon itse.

Eko- ja perusmaksuilla rahoitetaan
käyttötilanteessa kokonaan tai
osittain maksuttomia palveluita

Jätemaksujen kertymä ja käyttö

Kymen jätelautakunta päätti vuonna 2012, että jätelautakunnan toiminnan rahoittamiseen tarvittava lautakuntamaksu sisällytetään jäteastiatyhjennyksen hintaan
tai osaksi ekomaksua niillä alueilla, missä Kymenlaakson Jäte Oy hoitaa jätemaksulaskutukset. Vuonna 2015
lautakuntamaksu sisältyi Kouvolan ja Iitin sekä Kotkan
jäteastian tyhjennysmaksuun. Mäntyharjulla, Lapinjärvellä, Miehikkälässä, Pyhtäällä ja Virolahdella lautakuntamaksu sisältyi ekomaksuun. Kymenlaakson Jäte Oy
keräsi ja tilitti lautakuntamaksuja Kymen jätelautakunnalle 214 866,80 €.

Mäntyharjun, Lapinjärven, Pyhtään sekä Kouvolan ja Iitin
alueilla järjestettävien hyötyjätteiden ja vaarallisten jät-

Uuden jätelain 79 §:n mukaan kunnan on tiedotettava
vuosittain kunnan asukkaille ja muille jätehuoltopalvelujen käyttäjille jätemaksun ja mahdollisen perusmaksun
kertymästä sekä siitä, mihin kertymää on käytetty.

Jätemaksujen kertymä ja käyttö 2015
Jätemaksujen kertymä
Kuljetusveloitukset

45,7 %

Vastaanottomaksut

27,4 %

Eko-ja perusmaksut

13,5 %

Jätemaksujen käyttö
Materiaalit ja ostetut
palvelut		

51,6 %

Liiketoiminnan muut kulut

17,4 %

Henkilöstökulut

15,2 %

Palvelumyynti

5,1 %

Hyötyjätemyynti

3,8 %

Poistot ja 			
arvonalentumiset
7,3 %

Asiakasmaksut

2,9 %

Jätevero		

3,0 %

Vuokra-ja rahoitustuotot

1,6 %

Pakolliset varaukset

3,4 %

Verot 		

1,9 %

Rahoituskulut		

0,2 %

Kertymä 15 381 740 €

Lautakuntamaksut 2015
Kertymä (eur)
Kotka
Kouvola ja Iitti

Tilitetty
214 866,83

Astiatyhjennysmaksut
Ltk:n budjetti
192 449

74 864,84

62 279

116 581,92

107 415

Lapinjärvi

3 182

3 225

Mäntyharju

7 203,84

7 161

Miehikkälä

2 959,88

2 387

6 168

6 076

3 906,34

3 906

Pyhtää
Virolahti

Eko- ja perusmaksut

Kertymä 7 035 209 €
Käsittelykustannukset
Korvaukset
kuljetusurakoitsijoille

Kertymä 2 082 662 €
52,6 %
47,4 %

Jäteasemat

37 %

Hyötyjätepisteet

17 %

Lautakuntamaksut

10 %

Tiedotus ja neuvonta

10 %

Vaarallisten jätteiden
jätehuolto

10 %

Laskutus

9%

Tilitykset kunnille

5%

Lisäpalvelut

3%

Kirjanpidon eriyttämislaskelma
Tuloslaskelma 1.1.–31.12.2015
Yhteensä

Lakisääteinen
toiminta

Markkinaehtoinen
toiminta

Maksut ja liiketoiminnan
muut tuotot yhteensä

15 259 635,54

12 932 571,83

2 327 063,71

Toiminnan kustannukset

-13 357 767,01

-11 719 927,83

-1 637 839,18

Poistot ja poistoerot

-1 068 989,80

-910 614,02

-158 375,78

Tuloslaskelma
TULOT YHTEENSÄ

Rahoituskulut-ja tuotot
KUSTANNUKSET YHTEENSÄ
Tuloverot
TILIKAUDEN TULOS

Tulot
Lakisääteinen toiminta

84,75 %

Markkinaehtoinen toiminta

15,25 %

Tulos
Lakisääteinen toiminta

28,97 %

Markkinaehtoinen toiminta

71,03 %

93 349,47

79 113,86

14 235,61

-14 333 407,34

-12 551 427,99

-1 781 979,35

-286 471,15

-195 817,92

-90 653,23

639 757,05

185 325,92

454 431,13

Eriyttämislaskelman
laadintaperiaate
Jätelain 44. §:n edellyttämä kirjanpidon eriyttäminen 1.1.2015–31.12.2015

Toiminnan tuotot kohdistetaan laskutuksessa suoraan
kustannuspaikoille. Käsittely ym. maksujen ja tulojen
jako liikevaihdon alkuperän mukaan toteutetaan lähdekoodin avulla. Lähdekoodi annetaan painoperusteisessa laskutuksessa punnituksen yhteydessä vaakasovellutuksessa ja kappaleperusteisessa myynnissä
laskutuksessa tuote-ja asiakaskohtaisesti.
Toiminnan kustannukset, poistot ja poistoerot
kohdistetaan suoraan kustannuspaikoille, jossa ne jaetaan lakisääteiseen ja markkinaehtoiseen toimintaan
toteutuneen myynnin suhteessa. Keskitetysti hoidetut
kustannukset jaetaan kustannuspaikoille toteutuneeen
liikevaihdon suhteessa. Verot kohdistetaan kustannuspaikoille kertyneen toiminnallisen tuloksen suhteessa.
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Hallituksen
toimintakertomus 		
1.1.–31.12.2015
Tehtävät, toiminta-alue ja tavoitteet

Kymenlaakson Jäte Oy on vuonna 1997 perustettu osakeyhtiö, jonka omistavat Haminan, Iitin, Lapinjärven,
Kouvolan, Kotkan, Miehikkälän, Mäntyharjun, Pyhtään ja
Virolahden kunnat. Toiminta-alueella asui vuoden lopussa n. 188 000 asukasta.
Yhtiö hoitaa omistajakuntiensa puolesta lakisääteisiä asumisjätehuollon palvelutehtäviä sen mukaan, kuin
eri kunnat ovat näitä tehtäviä yhtiölle siirtäneet. Yhtiön jätteenkäsittelytoimintaa hoidetaan Keltakankaan
jätekeskuksesta, jossa sijaitsevat lajitteluterminaali ja
lajittelulaitos sekä yhdyskuntajätteen loppusijoitusalue.
Yhtiö ottaa vastaan ja käsittelee myös yrityksiltä tulevaa
jätettä jäte- ja hankintalain sallimissa rajoissa. Jätehuollon palvelut tuotetaan pääasiassa käyttämällä alihankintaa paikallisilta yrityksiltä.
Jäteyhtiö otti vastaan vuonna 2015 jätteitä yhteensä
noin 145 500 tonnia, kokonaisjätemäärä kasvoi edelliseen vuoteen nähden 3,4 %. Toimialueelta asumisessa ja
siihen rinnastettavassa toiminnassa syntynyttä loppujätettä otettiin vastaan 34 463 tonnia, laskua jätemäärässä oli 1,3 %. Loppujätteestä ohjattiin energiahyödyntämiseen Kotkan Energia Oy:n Hyötyvoimalaan yhteensä
99,8 %. Energiana hyödynnettiin kaikesta vastaan otetusta jätteestä yhteensä 64 202 tonnia, mikä on 1,4 %
edellisvuotista vähemmän. Erilliskerättyä biojätettä
otettiin vastaan 6 757 tonnia, määrä kasvoi 1,1 % edellisvuoteen nähden.
Jätekeskuksesta käsittelyyn toimitetusta jätteestä
meni kierrätykseen yhteensä 17 820 tonnia, mikä on 15
% kaikesta toimitetusta jätteestä. Loppusijoitukseen jätteestä päätyi enää 8 %.
Jäteasemilla ja hyötyjätepisteillä otettiin vastaan
hyödynnettäviä jätteitä n. 16 500 tonnia, joista tuottajayhteisöjen lukuun vastaanotettuja jätteitä oli n. 1 540
tonnia. Vaarallisia jätteitä kerättiin yhteensä 465 tonnia.

Pia Hurtta

Imre Rask

Resursseja ja toimintaa on suunnattu ympäristökasvatukseen, neuvontaan ja valistukseen, koska uskomme
niillä saavutettavan tuloksia jätteen synnyn ehkäisemisessä, jätteen määrän ja haitallisuuden vähentämisessä
ja kierrätettävyyden edistämisessä. Uusissa jätehuoltomääräyksissä on lisätty lajitteluvelvoitteita.
Kuljetusurakoihin sisällytettiin aiempaa useampia
erilliskerättyjä jätelajeja. Jätteenkäsittelyssä pystyttiin
erottelemaan tehokkaammin kierrätykseen ja muuhun
hyötykäyttöön kelpaavia materiaaleja ja kasvattamaan
hyötykäytön osuutta.

Olennaiset tapahtumat tilikaudella

Kaatopaikka-asetuksen rajoitukset sekä kiristyvät kierrätystavoitteet vaikuttavat merkittävästi yhtiön toimintaan. Keltakankaan jätekeskuksessa otettiin käyttöön
uusi toimintamalli, jossa kaikki sekalainen jäte otetaan
vastaan lajitteluterminaaliin, josta materiaalit sitten ohjataan lajittelun jälkeen joko kierrätykseen, jatkokäsittelyyn tai loppusijoitukseen.
Mekaanisen lajittelun tarvetta on vähennetty lisäämällä jäteasemilla erikseen lajiteltuina vastaanotettavia
jätelajeja.
Huonekalujen purkutoiminta laajeni ja vakiintui.
Syyskuussa Keltakankaan jätekeskukseen valmistui uusi
purkuhalli, jonne alettiin ohjata huonekaluja Heinsuon
jäteasemalta ja pienemmiltä jäteasemilta. Ahlmannintien jäteasemalla huonekaluja on purettu jo vuodesta
2013 alkaen.
Pakkausjäteasetus siirsi pakkausjätteiden vastaanoton tuottajien vastuulle toukokuun alussa. Valtakunnallisen keräysverkoston ylläpitovelvollisuus tuottajilla on 1.1.2016 alkaen. Yhtiö päätti täydentää tuottajien
keräyspisteverkostoa ja turvata palvelun saatavuutta
erityisesti haja-asutusalueilla.
Yhtiö alkoi hoitaa kunnan vastuulle kuuluvia Pyhtään

Matti Filppu

Risto Kouki

Ville Salonen

jätehuollon palvelutehtäviä vuoden 2015 alussa.
Kotitalouksista erilliskerätyn biojätteen käsittely tapahtui pääosin Kouvolan Mäkikylän biokaasulaitoksessa.
Laitos otti vastaan KLJ:n toimittamaa biojätettä 26 %
edellisvuotista vähemmän, yhteensä n. 2 725 tonnia.
Kaikki biokaasutuotannossa syntynyt mädätysjäännös toimitettiin alueen viljelijöille ja maanrakennusurakoitsijoille maanparannusaineeksi.
Jätteenpolton pohjakuonan käsittely alueella jatkui
ja kaikki kuonat saatiin hyödynnetyksi muualla maanrakennuksessa sekä liikennerakentamisessa.

Arvio taloudellisesta asemasta
ja tuloksesta

Tilikauden liikevaihto oli 15,14 milj. euroa. Liikevaihto
kasvoi edellisestä vuodesta 3,85 % (14,58 milj. euroa
v. 2014). Liikevaihdon kasvu syntyi toiminnan volyymin
kasvusta ja asiakaskunnan laajentumisesta.
Kuluneen tilikauden liikevoitto oli 0,80 milj. euroa,
eli 5,3 % liikevaihdosta (0,71 milj.euroa/ 4,9 % vuonna
2014). Tilikauden voitto oli 0,64 milj. euroa (0,41 milj.
euroa vuonna 2014).
Tulos ja liikevaihto ylittivät budjetoidun. Investointien yhteismäärä oli 0,5 milj. euroa, mikä on vain 3,3 % liikevaihdosta. Suurin yksittäinen investointi oli 0,26 milj.
euroa maksanut huonekalujen purkuhalli Keltakankaan
jäteasemalle.

Tuleva kehitys

Nykyisen hallituksen hallitusohjelmassa olevat jätelain
ja hankintalain uudistamishankkeet, joilla jätelaitosten
oikeuksia ja mahdollisuuksia yhdyskuntajätehuollon hoitamisessa halutaan kaventaa, voivat vaikuttaa merkittävästi yhtiön toimintaan.
Toiminta keskittyy kuntien vastuulle kuuluvien jätehuollon palvelutehtävien tuottamiseen. Yritys panostaa
toiminnassaan lisäarvon tuottamiseen asiakkailleen monipuolistamalla palvelutarjontaa, parantamalla palvelun
laatua, vähentämällä toiminnan ympäristövaikutuksia ja
nostamalla jätteen hyötykäyttöastetta. Tavoitteisiin pyritään asiakastarvelähtöisellä kehitystyöllä, omavalvonnan tehostamisella ja uuden teknologian käyttöönotolla
jätteenkäsittelytoiminnoissa.

Tutkimus- ja tuotekehitystoiminta

rantaminen, sekalaisen yhdyskuntajätteen mekaanisen
erottelun tehostaminen sekä reaaliaikainen tiedonsiirto
jätteen painoperusteisessa kiinteistökeräyksessä. Oma
tutkimus- ja tuotekehitys keskittyi energiantuotannon
omavaraisuusasteen lisäämiseen ja mädätysjäännöksen
lannoiteominaisuuksien parantamiseen. Mikroturbiinilaitoksen käyttöastetta saatiin nostettua kaatopaikkakaasun puhdistusta uudistamalla. Uuden lajitteluhallin
rakentamisen yhteydessä asennettiin sen katolle 150
KWp:n aurinkovoimala. Viime vuonna itse tuotettu
sähköenergia kattoi jätekeskuksen sähköntarpeesta jo
40 % eli 0,6 GWh.
Kierrätykseen kelpaavien tavaroiden ja kierrätettävien ja hyödynnettävien materiaalien talteenottoa tehostettiin laajentamalla yhteistyötä Parik-säätiön kanssa.
Toimintajärjestelmä kattaa laatu- ja ympäristöjärjestelmät standardien ISO 9001:2008 ja ISO 14001:2004
-mukaisesti. 15.9.2012 auditoitu laatu- ja ympäristöjärjestelmien sertifiointi on voimassa.

Yhtiön hallinto

Yhtiön varsinainen yhtiökokous pidettiin 17.4.2015. Kokouksessa käsiteltiin yhtiöjärjestyksen määräämät asiat.
Hallitus kokoontui tilikauden aikana 11 kertaa. Hallituksen jäseninä 17.4.2015 alkaen ovat:
Ville Salonen
Imre Rask
Matti Filppu
Pia Hurtta
Risto Kouki
Maija Lehtomäki
Tapio Montonen
Jussi Raukko
Rebecka Vaara

Kouvola
Kotka
Hamina
Kotka
Virolahti
Kouvola
Mäntyharju
Kouvola
Kouvola

puheenjohtaja
varapuheenjohtaja
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen

Yhtiön varsinainen tilintarkastaja tilikaudella oli Kymen
Tilintarkastus Oy (HTM-yhteisö) Kotkasta, jossa päävastuullisena tilintarkastajana oli Lotta Kauppila KHT.
Toimitusjohtajana toimi Kari Martikainen.

Esitys tulosta koskeviksi toimenpiteiksi

Hallitus esittää, että yhtiöjärjestyksen mukaisesti osinkoa ei jaeta ja että tilikauden voitto, 639 757,05 euroa,
jätetään taseeseen voittovarojen tilille.

Yhtiö on yritysosapuolena mukana ARVI – Material Value Chains -TEKES-hankkeessa, jossa tutkimuskohteina
meillä ovat kovan muovijätteen kierrätettävyyden pa-

Maija Lehtomäki

Tapio Montonen

Jussi Raukko

Hallitus

Rebecka Vaara
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Tuloslaskelma ja tase
Tuloslaskelma 1.1.2015–31.12.2015
LIIKEVAIHTO
Liiketoiminnan muut tuotot

1.1.2015–31.12.2015

1.1.2014–31.12.2014

15 137 325,44

14 575 281,74

122 310,10

98 726,30

Materiaalit ja palvelut
Aineet, tarvikkeet ja tavarat
Ostot tilikauden aikana

-25 290,57

-26 625,77

-7 580 069,61

-6 970 791,65

-7 605 360,18

-6 997 417,42

-1 803 736,44

-1 716 441,76

Eläkekulut

-330 656,50

-303 626,79

Muut henkilösivukulut

-110 748,98

-103 971,37

-2 245 141,92

-2 124 039,92

Ulkopuoliset palvelut
Materiaalit ja palvelut yhteensä
Henkilöstökulut
Palkat ja palkkiot
Henkilösivukulut

Henkilöstökulut yhteensä
Poistot ja arvonalentumiset
Suunnitelman mukaiset poistot

-1 106 662,94

-1 104 129,87

Poistot ja arvonalentumiset yhteensä

-1 106 662,94

-1 104 129,87

Liiketoiminnan muut kulut

-3 507 264,92

-3 735 963,35

LIIKEVOITTO (-TAPPIO)

795 205,58

712 457,48

122 081,38

136 699,09

-9 071,38

0

-19 660,53

-143 484,09

93 349,47

-6 785,00

VOITTO (TAPPIO) ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ

888 555,05

705 672,48

VOITTO (TAPPIO) ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA

888 555,05

705 672,48

Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)

37 673,15

-97 089,45

Tilinpäätössiirrot yhteensä

37 673,15

-97 089,45

Rahoitustuotot ja -kulut
Muut korko- ja rahoitustuotot
Muilta
Arvonalentumiset vaihtuvien vastaavien rahoitusarvopapereista
Korkokulut ja muut rahoituskulut
Muille
Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä

Tilinpäätössiirrot

Tuloverot
Tilikauden verot

-286 471,15

-203 335,29

Tuloverot yhteensä

-286 471,15

-203 335,29

639 757,05

405 247,74

TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO)

Tase 31.12.2015
VASTAAVAA

31.12.2015

31.12.2014

PYSYVÄT VASTAAVAT
Aineettomat hyödykkeet
Aineettomat oikeudet

8 337,50

9 487,50

Muut pitkävaikutteiset menot

1 517,83

2 418,83

Aineettomat hyödykkeet yhteensä

9 855,33

11 906,33

118 732,65

118 732,65

3 277 661,08

3 347 419,47

Aineelliset hyödykkeet
Maa- ja vesialueet
Omistuskiinteistöt
Rakennukset ja rakennelmat
Omistusrakennukset ja -rakennelmat
Koneet ja kalusto

1 846 224,05

2 182 169,76

Muut aineelliset hyödykkeet

2 170 377,36

2 313 199,82

Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat

60 309,87

119 896,77

7 473 305,01

8 081 418,47

100

0

0

24 723,63

100

24 723,63

7 483 260,34

8 118 048,43

Muut saamiset

25 723,63

0

Pitkäaikaiset saamiset yhteensä

25 723,63

0

1 992 257,56

1 642 241,94

222 644,00

174 301,13

Aineelliset hyödykkeet yhteensä
Sijoitukset
Muut osakkeet ja osuudet
Muut saamiset
Sijoitukset yhteensä

PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ

VAIHTUVAT VASTAAVAT
Saamiset
Pitkäaikaiset

Lyhytaikaiset
Myyntisaamiset
Siirtosaamiset
Lyhytaikaiset saamiset yhteensä
Saamiset yhteensä

2 214 901,56

1 816 543,07

2 240 625,19

1 816 543,07

979 378,47

0

Rahoitusarvopaperit
Muut arvopaperit

979 378,47

0

Rahat ja pankkisaamiset

Rahoitusarvopaperit yhteensä

4 958 882,89

4 547 657,86

VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ

8 178 886,55

6 364 200,93

15 662 146,89

14 482 249,36

VASTAAVAA YHTEENSÄ
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Tase 31.12.2015
VASTATTAVAA

31.12.2015

31.12.2014

860 786,08

860 786,08

860 786,08

860 786,08

OMA PÄÄOMA
Osakepääoma
Osakepääoma
Osakepääoma yhteensä
Muut rahastot
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto

6,13

6,13

Muut rahastot yhteensä

6,13

6,13

4 905 022,53

4 499 774,79

639 757,05

405 247,74

6 405 571,79

5 765 814,74

Poistoero

1 645 526,60

1 683 199,75

TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ YHTEENSÄ

1 645 526,60

1 683 199,75

Muut pakolliset varaukset

4 459 480,02

3 959 480,02

PAKOLLISET VARAUKSET YHTEENSÄ

4 459 480,02

3 959 480,02

Lainat rahoituslaitoksilta

240 000,00

400 000,00

Pitkäaikaiset velat yhteensä

240 000,00

400 000,00

Edellisten tilikausien voitto (tappio)
Tilikauden voitto (tappio)

OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ

TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ

PAKOLLISET VARAUKSET

VIERAS PÄÄOMA
Pitkäaikainen

Lyhytaikainen
Lainat rahoituslaitoksilta
Ostovelat

160 000,00

160 000,00

1 620 012,19

1 754 777,01

Muut velat

358 651,82

280 678,99

Siirtovelat

772 904,47

478 298,85

Lyhytaikaiset velat yhteensä

2 911 568,48

2 673 754,85

VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ

3 151 568,48

3 073 754,85

15 662 146,89

14 482 249,36

VASTATTAVAA YHTEENSÄ

Tilintarkastuskertomus		
Kymenlaakson Jäte Oy:n yhtiökokoukselle
Olemme tilintarkastaneet Kymenlaakson Jäte Oy:n kirjanpidon,
tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja hallinnon tilikaudelta
1.1.2015–31.12.2015. Tilinpäätös sisältää taseen, tuloslaskelman,
rahoituslaskelman ja liitetiedot.
Hallituksen ja toimitusjohtajan vastuu

Hallitus ja toimitusjohtaja vastaavat tilinpäätöksen ja
toimintakertomuksen laatimisesta ja siitä, että ne antavat oikeat ja riittävät tiedot Suomessa voimassaolevien
tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimista koske
vien säännösten mukaisesti. Hallitus vastaa kirjanpidon
ja varainhoidon valvonnan asianmukaisesta järjestämisestä ja toimitusjohtaja siitä, että kirjanpito on lainmukainen ja varainhoito luotettavalla tavalla järjestetty.

Tilintarkastajan velvollisuudet

Velvollisuutenamme on antaa suorittamamme tilintarkastuksen perusteella lausunto tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta. Tilintarkastuslaki edellyttää, että
noudatamme ammattieettisiä perusperiaatteita.
Olemme suorittaneet tilintarkastuksen Suomessa
noudatettavan hyvän tilintarkastustavan mukaisesti.
Hyvä tilintarkastustapa edellyttää, että suunnittelemme ja suoritamme tilintarkastuksen hankkiaksemme
kohtuullisen varmuuden siitä, onko tilinpäätöksessä tai
toimintakertomuksessa olennaista virheellisyyttä, ja
siitä, ovatko hallituksen jäsenet tai toimitusjohtaja syyllistyneet tekoon tai laiminlyöntiin, josta saattaa seurata
vahingonkorvausvelvollisuus yhtiötä kohtaan, taikka rikkoneet osakeyhtiölakia tai yhtiöjärjestystä.
Tilintarkastukseen kuuluu toimenpiteitä tilintarkastusevidenssin hankkimiseksi tilinpäätökseen ja toimintakertomukseen sisältyvistä luvuista ja niissä esitettävistä
muista tiedoista. Toimenpiteiden valinta perustuu tilintarkastajan harkintaan, johon kuuluu väärinkäytöksestä
tai virheestä johtuvan olennaisen virheellisyyden riskin
arvioiminen. Näitä riskejä arvioidessaan tilintarkastaja
ottaa huomioon sisäisen valvonnan, joka on yhtiössä

merkityksellistä ja oikeat ja riittävät tiedot antavan tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimisen kannalta. Tilintarkastaja arvioi sisäistä valvontaa pysyäkseen
suunnittelemaan olosuhteisiin nähden asianmukaiset
tilintarkastustoimenpiteet, mutta ei siinä tarkoituksessa, että hän antaisi lausunnon yhtiön sisäisen valvonnan
tehokkuudesta.
Tilintarkastukseen kuuluu myös sovellettujen tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden asianmukaisuuden,
toimivan johdon tekemien kirjanpidollisten arvioiden
kohtuullisuuden sekä tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen yleisen esittämistavan arvioiminen.
Käsityksemme mukaan olemme hankkineet lausuntomme perustaksi tarpeellisen määrän tarkoitukseen
soveltuvaa tilintarkastusevidenssiä.

Lausunto

Lausuntonamme esitämme, että tilinpäätös, joka osoittaa voittoa 639 757,05 euroa, ja toimintakertomus
antavat Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen ja
toimintakertomuksen laatimista koskevien säännösten
mukaisesti oikeat ja riittävät tiedot yhtiön toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Toimintakertomuksen ja tilinpää töksen tiedot ovat ristiriidattomia.
Kotkassa 31. maaliskuuta 2016
Kymen Tilintarkastus Oy

Lotta Kauppila, KHT
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2015
Pyhtään hyötyjätepisteet, saariston jätehuolto ja
ekomaksulaskutus siirtyivät yhtiölle.

Yhtiön virstanpylväät
1997–2015

Keltakankaan jätekeskukseen valmistui halli huonekalujen purkua varten.
Keltakankaan jätekeskuksessa alettiin kerätä aurinkoenergiaa

2014
2013

Keltakankaan jätekeskukseen valmistui uusi
sekalaisen jätteen käsittelylinjasto.

Yhtiö alkoi järjestää jätteenkuljetuksia myös entisten
Kuusankosken ja Anjalankosken alueilla.
Keltakankaan jätekeskukseen valmistui lajittelukatos.
Yhtiö alkoi hoitaa Virolahden ja Miehikkälän ekomaksulaskutusta.

Lapinjärven jäteasema ja hyötyjätepisteet
siirtyivät yhtiölle.

2012

Yhtiö alkoi hoitaa Kouvolan, Iitin ja Lapinjärven 		
ekomaksulaskutusta.

2011

Ahlmannintien jäteasemalla aloitettiin
huonekalujen purkaminen.

2010

Kymen Bioenergia Oy aloitti biokaasulaitoksen
rakentamisen Kouvolan Mäkikylään

20 09

Kouvolan seudun kuntayhtymän jätehuollon tehtävät
ja henkilöstö siirtyivät yhtiölle.

Mäntyharjun ja Kotkan jätehuollon palvelutehtävät siirtyivät yhtiölle.
Kymen Bioenergia Oy:n biokaasulaitos valmistui
ja biojätteen käsittely laitoksessa alkoi.
Mäntyharjun kunta liittyi Kymenlaakson Jäte Oy:n
osakkaaksi.
Keltakankaan jätekeskukseen valmistui kaatopaikkakaasua hyödyntävä mikroturbiinilaitos.
Perustamisvaiheessa osakkaiksi tulleet metsäteollisuusyhtiöt luopuivat yhtiön osakkeista.

Yhtiö merkitsi 10 % Kymen Bioenergia Oy:n osakkeista
ja sopi biojätteen toimittamisesta biokaasulaitokseen.

20 08

Kotitalousjätteen hyödyntäminen Kotkan
Hyötyvoimalassa alkoi.

2007

Asukasneuvonta Pyhtäällä ja Lapinjärvellä
käynnistyi.

20 06

Biojätteen keräys ja kompostointi käynnistyivät.
Kotitalouksien energiajätteen pussikeräyksestä
luovuttiin.
KSHR sopi sekajätteen energiahyötykäytöstä 		
Kotkan Energia Oy:n kanssa.
EU-direktiivin mukainen yhdyskuntajätteen
loppusijoitusalue valmistui.

2005
2004

Kotkan Energia aloitti Hyötyvoimalan
rakentamisen Kotkan Korkeakoskelle.

2001

Perustettiin neljän jäteyhtiön (IUJH, PHJ, Metsäsairila Oy, KLJ) yhteinen hankintaelin KaakkoisSuomen hankintarengas (KSHR) kilpailuttamaan
sekajätteen energiakäyttö yhteishankintana.

2000

Lapinjärven kunta osakkaaksi yhtiöön

1999

Jätekeskukselle ympäristölupa
Jätekeskukseen valmistuivat optinen erottelulaitos
ja energiajätteen murskauslaitos.

1997

Energiajätteen keräys oransseilla pusseilla käynnistyi.

Kymenlaakson Jäte Oy

Asukasneuvonta Kotkassa, Haminassa, Miehikkälässä
ja Virolahdella käynnistyi.

Keltakankaan jätekeskus
Ekokaari 50, 46860 Keltakangas

Kymenlaakson Jäte Oy perustettiin (osakkaina
13 kuntaa, Kouvolan seudun kuntayhtymä
ja neljä metsäteollisuusyhtiötä).

p. (05) 744 3400
www.kymenlaaksonjate.fi

