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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
toimii omakustannusperiaatteella.

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 ekopisteverkoston Iitissä, Kotkassa, Kouvolassa, Lapinjärvellä,
Miehikkälässä, Mäntyharjulla, Pyhtäällä ja Virolahdella.

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 2016 yhtiö työllisti suoraan
yhteensä 47 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.

Kymenlaakson Jäte Oy:n omistajat
MÄNTYHARJU
3,36 %

KOUVOLA
47,44 %
Jäteasema
Jätekeskus
Omistusosuudet

MIEHIKKÄLÄ
1,29 %

IITTI
3,75 %

LAPINJÄRVI
1,45 %
PYHTÄÄ
2,62 %

HAMINA
10,82 %

VIROLAHTI
1,95 %

KOTKA
27,32 %
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Toimitusjohtajan
katsaus
Vuonna 2016 jätehuollon toimialaa hämmensivät Suomen hallituksen hallitusohjelmaan kirjatut hankintalain
uudistus ja jätelain muutosesitys. Niiden valmistelu työllisti ministeriön virkakuntaa ja koko jätealan edunvalvontaa kohtuuttomasti. Vuoden aikana Suomessa tehtiin
lukuisia selvityksiä ja kyselyjä, joilla pyrittiin selvittämään,
onko jätehuollossa ylipäänsä olemassa hallitusohjelman
perusteluissa väitettyä kilpailuneutraliteettiongelmaa ja
miten lainsäädäntöön esitetyt muutokset toteutuessaan
vaikuttaisivat kokonaisuutena hyvin toimivaan jätehuoltojärjestelmään. Vaikutuksista ei päästy yksimielisyyteen,
joten asiat tulevat eduskunnan ratkaistavaksi vasta vuoden 2017 loppupuoliskolla. Nähtävästi muutokset tulevat
siirtämään tähän saakka kuntien jätehuoltovastuulle kuuluneita toimialoja yksityissektorille. Muutos tullee nostamaan jätehuollon kustannuksia sekä kunnan vastuulle
jääville että kunnan vastuulta poistuville yhteiskunnan
sektoreille.

Pakkausjätehuollon vastuu siirtyi

Tuottajayhteisöt järjestivät pakkausjätteille lain edellyttämiä vastaanottoterminaaleja. Vuoden 2015 toukokuun
alusta järjestyi pakkauslasille terminaalit Kotkaan ja Keltakankaalle, kartonkipakkauksille terminaalit Kuusankoskelle ja Kotkaan, mutta metallipakkauksille terminaali saatiin
vain Kotkaan. Tuottajien Rinki-keräyspisteverkoston tuli
olla käyttövalmis vuoden 2016 alussa, mutta verkosto
valmistui vasta heinäkuussa. Jäteyhtiölle jäi hoidettavaksi
palveluverkkotyöryhmän linjauksen mukaisesti 72 täydentävää ekopistettä.

Orgaanisen ja biohajoavan jätteen
kaatopaikkarajoitus voimaan

Orgaanisen ja biohajoavan jätteen kaatopaikkarajoitukset astuivat voimaan vuoden 2016 alussa. Kymenlaakson
Jäte oli valmistautunut muutokseen jo ennakkoon, joten
lakimuutos ei näkynyt omassa toiminnassa merkittävästi.
Sen sijaan yhtiölle tarjottiin selvästi enemmän elinkeinotoiminnan tuottamaa ja mekaanisesti lajiteltavaa jätettä.
Koneellisen lajittelukapasiteetin lisäämistä ja lopputuotteiden laatua tehostavia investointeja valmisteltiin. Kaatopaikalle sijoitettiin vuoden aikana vain hyödyntämiskelvottomia ja vaarallisia jätteitä, joiden yhteismäärä oli
enää 6 % kaikesta käsitellystä jätteestä.

Yhteistyö omistajien kanssa lisääntyi

Samalla kun valtakunnallisen ekopisteverkoston hoitovastuu siirtyi vuoden alussa Rinki Oy:lle, siirsivät Virolahden, Miehikkälän ja Haminan kunnat täydentävien
ekopisteidensä hoitovastuun jäteyhtiölle. Vuoden alusta

yhtiö alkoi järjestää myös Miehikkälän ja Virolahden kuntien omien kiinteistöjen jätteenkuljetukset. Ne kilpailutettiin samassa urakassa Haminan kaupungin kiinteistöjen kanssa. Yhteistyötä on tarkoitus laajentaa vielä
sellaisten kiinteistöjen jätehuollon järjestämiseen, jotka
ovat ilman kunnollista tai kiinteää tieyhteyttä.

Rooli kiertotaloudessa

Sen jälkeen kun Euroopan komissio julkaisi vuonna 2015
kiertotalouden tiedonannon, ovat monenlaiset toimijat koettaneet löytää itselleen roolia kiertotaloudessa.
Kuntien jätelaitosten rooli on merkittävä, sillä ne ovat jo
pitkään olleet edelläkävijöitä materiaalivirtojen eriyttämisessä ja ohjaamisessa kiertotalouden käyttöön. Yhtiössämme kiertotaloutta edistetään käytännön arkityön
lisäksi olemalla mukana monissa tutkimus- ja kehityshankkeissa. Laajensimme myös neuvonnan ja ympäristökoulutuksen kattavuutta ja sitä kautta asukkaidemme
tietoisuutta kiertotaloudesta.

Talous ja laatu kunnossa

Liiketaloudellisesti vuosi 2016 meni budjetoitua paremmin. Liikevaihto- ja tulostavoitteet saavutettiin, vaikka
asiakasmaksut pidettiin pääosin entisellään. Kiitos menestyksestä kuuluu omistajille, jotka ovat linjauksillaan
mahdollistaneet kasvavien palvelutarpeiden vaatiman
infran rakentamisen sekä henkilökunnalle, joka on jaksanut kehittää toimintaa sekä omaa osaamistaan vastuullisesti muutoksen tuulista huolimatta. Vuonna 2016 jäteyhtiön vastaanottama jätemäärä kasvoi selvästi ja jätteen
kiinteistökeräyksessä olevien kiinteistöjen määrä nousi
noin 4,7 %. Kaupunkien kunnallisteknisten palvelujen
laatua mittaavan FCG:n tutkimuksen mukaan koko Suomessa jätehuoltoon oltiin kokonaisuutena tyytyväisimpiä
Kouvolassa.
Yhtiön suunnittelemia investointeja jouduttiin siirtämään, koska lakimuutokset, jotka vaikuttavat yhtiön
tulevaan jätehuoltovastuuseen ja markkinaehtoisen toiminnan rajauksiin eivät valmistuneet. Käyttöomaisuuden
uusintainvestoinnit pystyttiin hoitamaan tulorahoituksella. Liikevaihto kasvoi edellisestä vuodesta 6,5 %, koska
yhtiöllä oli tarjota kapasiteettia rakennus- ja purkujätteen ja lajittelurejektien käsittelyyn myös muille jätelaitoksille sekä yksityisille jätehuoltoyrityksille. Kiitän urakoitsijoinamme toimivia kumppaneita, asiakkaita ja muita
sidosryhmiä sekä hallinnossa omistajakuntien edustajia
hyvin sujuneesta yhteistoiminnasta.
Kari Martikainen
toimitusjohtaja

Olennaiset
tapahtumat 2016
Tammikuu

• Valtioneuvoston asetus orgaanisen ja biohajoavan jätteen loppu-		
sijoittamisen rajoittamisesta kaatopaikoille astui voimaan 1.1.2016.
• Yhtiö alkoi järjestää Virolahden ja Miehikkälän kuntien kiinteistöjen
jätteenkuljetuksia 1.1.2016.		

Helmikuu

• Kaatopaikan 3. maisemointivaiheen urakoitsija valittiin.

Maaliskuu

• Puolustushallinnon rakennuslaitoksen Kymenlaakson kohteiden
jätteenkuljetusurakalle valittiin uusi urakoitsija.
• Ympäristöluvan muutoshakemus kuivamädätykseen perustuvan
biokaasulaitoksen toiminnasta jätettiin.

Huhtikuu

• Esitykset Kotkan, Mäntyharjun sekä Kouvolan ja Iitin jätemaksutaksojen pitämisestä entisellään 1.7.2016 alkaen.
• Esitys Kouvolan ja Iitin ekomaksun määräytymisperusteen muuttamiseksi 1.1.2017 alkaen.

Kesäkuu

• Selvitys hankintalain muutosesityksen vaikutuksista jäteyhtiön
toimintaan valmistui.

Syyskuu

• Toimiston lämmitys- ja ilmanvaihtojärjestelmän muutostyöt ja
maalämpöjärjestelmä valmistuivat.
• Kaatopaikan maisemoinnin 3. vaihe valmistui.

Lokakuu

• Esitys Keltakankaan jätekeskuksen vastaanottomaksutaksaksi
1.1.2017 alkaen sekä jäteasemien yhtenäistaksaksi 1.1.2017 alkaen.
• Esitykset Iitin ja Kouvolan sekä Lapinjärven, Mäntyharjun ja Pyhtään
ekomaksutaksaksi 1.1.2017 alkaen.
• Yhtiön hallitus hyväksyi päivitetyn toimintapolitiikan.

Marraskuu

• Hankintasopimus optisten erottimien lisäämisestä lajittelu- ja
murskauslinjastoihin solmittiin.
• Tehtiin hankintapäätös vuonna 2017 rakennettavasta kuivamädätyslaitoksesta.
• Esitys Mäntyharjun sako- ja umpikaivolietteiden tyhjennysmaksutaksaksi 1.1.2017 alkaen.
• Mäntyharjun sako- ja umpikaivolietteiden kuljetusurakoitsija valittiin.

Joulukuu

• Eduskunta hyväksyi lain julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 30.12.2016.
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Kodeista
kerätyistä
jätteistä
hyödynnetään
lähes 100 %

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.

Kymenlaakson Jätteen
hiilijalanjälki on vihreä
Kymenlaakson Jätteen järjestämä jätteiden keräys, kierrätys, hyödyntäminen ja käsittely vähentävät ilmastopäästöjä. Tutkimuksessa* selvitettiin seuraavien jätevirtojen
ilmastovaikutus:
• asuinkiinteistöiltä noudettavat bio- ja loppujäte
• ekopisteiltä kerätyt lasi-, metalli-, paperi- ja 		
kartonkijäte
• jäteasemilla vastaanotetut jätteet
• Keltakankaan jätekeskuksessa vastaanotettavat
hyödynnettävät jätteet

Kaikki edellä mainitut keräykset vähensivät hiilipäästöjä. Lajittelulla, kierrätyksellä sekä hyödyntämisellä säästettiin noin 49 000 tonnia hiilipäästöjä verrattuna
neitseellisen raaka-aineen, materiaalin tai muun polttoaineen käyttöön.
Kymenlaakson Jätteen kautta kulkevien jätteiden käsittelystä aiheutuva hiilipäästöjen säästö on yhtä suuri kuin
5 440 suomalaisen yhteensä aiheuttama CO2-päästö on
vuodessa.
*Tutkimuksen teki aiheeseen erikoistunut LCA-Consulting

Lannoitteita

Energiaa!

Biojäte

Biokaasulaitos

Paperi, kartonki,
Paperi, kartonki,
metalli, lasi
metalli, lasi

Kierrätysyritykset

Loppujäte

Hyötyvoimala

Energiaa!
Uusia tuotteita
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Kehityshankkeet
Yhtiö selvitti jätteen keräyksen, käsittelyn ja hyödyntämisen
hiilijalanjäljen. Kiertotalouden edistämiseksi osallistuttiin
ARVI-tutkimusohjelmaan sekä useisiin työpajoihin ja hankkeisiin.
Uusiutuvaa energiaa lisättiin toimiston maalämmöllä.
Yhtiön toiminnan ilmastovaikutukset

Yhtiö teki selvityksen ilmastovaikutuksista laskemalla koko
toiminnan hiilijalanjäljen yhdessä LCA-Consulting-yhtiön
kanssa. Tarkasteltujen jätteiden käsittelystä aiheutuva hiilijalanjälki oli vuonna 2016 noin -49 000 tonnia CO2-päästöjä.
Noin 5440 keskivertosuomalaisen hiilijalanjälki on vastaavasti noin 49 000 t CO2-päästöjä. Selvityksessä tarkastelluista
jätteistä saadaan siis saman verran päästöhyvityksiä kuin
noin 5440 suomalaista aiheuttaa CO2-päästöjä.

Poistotekstiilien kierrätystä selvitetään

Kymenlaaksossa selvitettiin tekstiilien kierrätykseen liittyviä liiketoimintamahdollisuuksia. Pääpaino oli poistotekstiileissä eli sellaisissa tekstiileissä, jotka eivät enää sellaisenaan ole käyttökelpoisia. Tarkoituksena oli selvittää muun
muassa, olisiko Kymenlaaksossa edellytyksiä tekstiilijätteen

esikäsittelylaitoksen toiminnalle. Yhtiö teetti selvityksen
yhdessä Cursor Oy:n, Kouvola Innovation Oy:n ja Goodwill
Suomi Oy:n kanssa.

Yhtiön toimistolle maalämpöä

Yhtiön toimistorakennuksen lämmitysjärjestelmä uusittiin
kesällä. Keltakankaalla sijaitsevalla toimistolla otettiin käyttöön maalämpö, joka korvaa nyt entisen öljylämmityksen
lähes kokonaan.

Yhteistyötä oppilaitosten kanssa

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun opiskelijoiden Logistiikkaverstaalla suunniteltiin yhtiölle uudenlaista kierrätysasemaa. Projektin tavoitteena oli mallintaa asema, joka käyttömukavuudellaan saisi kierrätyksen lisääntymään. Tuloksia
voidaan hyödyntää tulevien jäteasemien suunnittelussa.

Hyötyvirta-alueelle tehty
ympäristötaideteos
Ekokaari toimii hiilinieluna.

Kiertotalouden uudet osaajat yrityksille -hankkeessa
pyritään levittämään osaamista kiertotaloudesta. Tarkoituksena on kehittää yritysten ja oppilaitosten yhteistyötä, jotta koulutusten sisällöt hyödyttäisivät sekä yrityksiä
että oppilaitoksia. Kymenlaakson Jäte toimii hankkeen
ohjausryhmän puheenjohtajana.
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun muotoilun
opiskelijat suunnittelevat Kouvolan vuoden 2019 asuntomessualueelle uudenlaisia jäteastiamalleja. Yhtiö vastaa
asuntomessujen jätehuollosta niin rakennusvaiheessa
kuin messujen aikana ja niiden jälkeenkin. Opiskelijoiden
suunnitelmia voidaan hyödyntää alueen jätehuollon ratkaisuissa.

Ympäristötaideteos toimii hiilinieluna

Hyötyvirta-alueelle rakennettiin kesällä ympäristötaideteos Ekokaari. Teoksen materiaalina oli kierrätysbetonimurska, joka sitoo itseensä hiilidioksidia. Teoksesta ja sen
toimimisesta hiilinieluna tehdään myöhemmin tieteellinen artikkeli. Yhtiö on mukana Hyötyvirta-yhdistyksessä.

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. Osana ohjelmaa yhtiö muun muassa teetti tutkimuksen jäteasemilla erilliskerätyistä muoveista.

Mukana työpajoissa ja ohjausryhmissä

Kymenlaaksolle on laadittu tutkimus- ja innovaatiostrategia vuosille 2016–2020. Yhtiö on mukana tässä Kymenlaakson RIS3-strategian työstämisessä.
Kouvola Innovation ja Cursor Oy pyrkivät luomaan
kuluttajalähtöisistä kiertotalousideoista liiketoimintaa
KIERTO-hankkeessa. Yhtiö on mukana hankkeessa.
Parik-säätiö on pyrkinyt edistämään työllistymistä
hankkeella, jossa työtä etsitään maisemoinnista ja ympäristönhoidosta. Kymenlaakson Jäte Oy on mukana allianssiyrityksenä.
Kymenlaakson Jätteen laatu- ja kehityspäällikkö on
ohjausryhmän puheenjohtajana Kouvolan seudun ammattiopiston ja Kymenlaakson ammattikorkeakoulun TKIenergiakeskittymä-hankkeessa, jossa haetaan yhteistyötä
biotalouden testaustoiminnalle.
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Henkilöstö
Vakituisen henkilökunnan määrä pysyi ennallaan, kun muutostilanteista
huolehdittiin määräaikaisilla työntekijöillä. Työntekijöiden hyvinvointiin
panostettiin aktiivisuusrannekkeilla ja yhteisillä hyvinvointipäivillä. Myös
edellisvuonna aloitetut työnohjaukset saivat jatkoa.
Määräaikaisia työntekijöitä tarvittiin

Yhtiö palkkasi vuoden aikana määräaikaisia työntekijöitä
muun muassa paikkaamaan vanhempainvapaiden jättämiä
aukkoja. Lisäresurssia saatiin jätteenkäsittelyyn ja määräaikaisena myös jätteenkuljetusten asiakaspalveluun.
Talon sisäisillä rekrytoinneilla täytettiin yksi vanhempainvapaan ja yksi eläköitymisen seurauksena vapautunut
tehtävä. Tehtävänkierron seurauksena yksi määräaikainen

Henkilöstötilinpäätös

työntekijä vakinaistettiin.
Yhtiö rekisteröityi siviilipalveluspaikaksi ja ensimmäinen siviilipalvelusmies aloitti lokakuussa. Hän työskentelee
muun muassa jäteasemalla.

Työhyvinvointia ja ympäristöasenteita
selvitettiin

Henkilökunnan työhyvinvointia selvitettiin kyselyllä alku-

2012

2013

2014

2015

Henkilöstön määrä kpl

39

41

42

43

47

Henkilöstön määrä htv

37,9

42,5

42,1

43,5

44,9

Määräaikaisten osuus % htv:sta

4,9

4,1

6,4

11,1

8,4

Henkilöstön keskimääräinen vaihtuvuus

0,3

0,3

0,21

0,2

0,1
10,8

Keskimääräinen työsuhteen pituus (v)

2016

8,8

8,8

8,4

9,9

40,7

39,4

40,7

41,6

41,5

Naisten osuus % (määräaikaisista %)

41 (46)

40,5 (42)

35 (40)

42 (33)

40,5 (60)

Miesten osuus % (määräaikaisista %)

59 (54)

59,5 (58)

65 (60)

58 (67)

59,5 (40)

1 049

1 480

727

1 019

606

243

262

563

344

240

Tapaturmataajuus

2

3

1

6

3

Tapaturmapoissaolot päivä / htv

0

0,7

0,43

1,1

0,1

20,23

13,6

6,8

12,2

10,2

472

360

376

369

474

31

304

83

11

11,5

48 118

45 557

50 333

51 636

50 802

Henkilöstön keski-ikä

Koulutus € / htv
Virkistys- ja harrastustoiminnan kulut € / htv

Sairauspoissaolot päivä / htv
Työterveyshuolto € / htv
Työsuojelu € / htv
Henkilötyövuoden hinta € / htv

vuodesta. Työhyvinvointikysely tehdään henkilöstölle joka
toinen vuosi. Parhaimmat arvot saivat fyysinen hyvinvointi sekä työn ja vapaa-ajan tasapaino. Eniten kehittämistä on
työntekijöiden mukaan kommunikaatiossa sekä muutoksen
hallinnassa.
Yhtiön ympäristökouluttaja teki keväällä henkilökunnalle kyselyn, jolla kartoitettiin asenteita kestävän kehityksen
mukaista toimintaa kohtaan. Jopa 90 % työntekijöistä vastasi
olevansa valmiita lajittelemaan jätteitä työpaikalla aiempaa
enemmän. Lähes 80 % koki voivansa työssään vaikuttaa ihmisten ympäristöasenteisiin.

Henkilökunta aktivoitui yhdessä

Työntekijöiden hyvinvointia edistettiin ottamalla käyttöön ns.
älyhenkivakuutus, jonka kautta koko henkilöstölle tarjottiin
käyttöön aktiivisuusrannekkeet. Edellisvuosien tapaan henkilökunnalle jaettiin myös liikunta- ja kulttuuriseteleitä. Työntekijöille järjestettiin kaksi TYKY- ja hyvinvointipäivää sekä
yhteinen ulkoiluretki Repoveden kansallispuistoon.
Edellisvuonna aloitettua, koko henkilökunnalle tarjottua
työnohjausta jatkettiin. Työnohjaus sisältää sekä yksilö- että
ryhmätapaamisia.

Aloitteilla lisää vaikutusmahdollisuuksia

Yhtiössä otettiin käyttöön aloitekäytäntö, jossa henkilökunta
voi esittää yhtiötä kehittäviä aloitteita. Aloitteiden perusteella muutettiin muun muassa sairauslomiin liittyviä käytäntöjä niin, että 1–3 päivän poissaolosta riittää työntekijän oma
ilmoitus.
Vuoden lopussa yhtiössä käytiin YT-neuvottelut kilpailukykysopimuksen soveltamisesta. Työajan pidennys päätettiin
ottaa käyttöön työmarkkinakeskusjärjestön tekemän ratkaisun mukaisesti.

Jätehuoltomestari jäi eläkkeelle

Koko henkilöstölle tarkoitettuja, yt-lain mukaisia työpaikkakokouksia järjestettiin vuoden aikana neljä. Viimeisessä, joulukuun kokouksessa henkilökunta äänesti Vuoden työntekijäksi kenttätyönjohtaja Joni Korhosen.
Yhtiössä vietettiin läksiäisiä syyskuussa, kun pitkäaikainen
jätehuoltomestari Vesa Kaivola jäi eläkkeelle. Hän oli työskennellyt jätehuollossa 14 vuotta.

Tapahtumat 2016
•
•
•
•

Hyvinvointipäivä Vierumäellä maaliskuussa, 18 hlöä
TYKY-päivä Kotkassa, Kultaalla toukokuussa, 25 hlöä
Meripäiväjuoksu Kotkassa heinäkuussa, 5 hlöä
Henkilökunnan tulospalkkiomatka Barcelonaan
syyskuussa, 23 hlöä

• Ulkoiluretki Repovedellä lokakuussa, 13 hlöä
• Pikkujoulut Kouvolassa marraskuussa, 30 hlöä

Henkilöstökokoukset
23. helmikuuta
10. toukokuuta
20. syyskuuta
13. joulukuuta

Koulutukset 2016
• Ympäristökasvattajan koulutusohjelma jatkui
koko vuoden, 2 hlöä
Helmikuu
• JLY:n Logistiikka- ja asiakaspalvelupäivät, 4 hlöä
• Tulityöturvallisuuskortti (helmi-, huhti- ja
toukokuussa), 11 hlöä
• JLY:n Johdon päivät, 1 hlö
Maaliskuu
• Näytteenotto maaperästä ja kiinteistä jätteistä
-erikoistumiskurssi, 1 hlö
• Kriisiviestinnän tehopäivä, 1 hlö
Huhtikuu
• Hätäensiapukoulutukset (huhti-, touko-, loka- 		
ja marraskuussa), 22 hlöä
• KEHTO-foorumi, 1 hlö
• JLY:n Ympäristöntarkkailun teemapäivät, 2 hlöä
• InDesignin perusteet tehokkaasti, 1 hlö
• Työturvallisuuskortti (huhti- ja toukokuussa) 		
5 hlöä
• JLY:n Taloushallinnon koulutus- ja neuvottelupäivät, 4 hlöä
Toukokuu
• Alkusammutuskoulutus (touko- ja joulukuussa),
7 hlöä
• JLY:n Jätelaitospäivät, 5 hlöä
Kesäkuu
• ISWA-konferenssi, 1 hlö
Syyskuu
• JLY:n T&K-kollegatapaamisen teemapäivät, 1 hlö
• Photoshopin perusteet, 1 hlö
• Arvonlisäverotuksen ajankohtaispäivä, 1 hlö
• JHL-tietokantakysely, 2 hlöä
• JHL laskutus- ja reskontrakoulutus, 1 hlö
Lokakuu
• JLY:n Vaikuttavuusseminaari, 2 hlöä
• ISO 14001 ympäristönhallintajärjestelmän vaatimukset ja sisäinen auditointi, 1 hlö
Marraskuu
• JLY:n viestintä- ja neuvontapäivät, 3 hlöä
• Näin teet loistavia videoita -koulutus, 1 hlö
• JLY:n Yhdyskuntajätteen kiertotalouspäivät, 		
3 hlöä
• Ympäristötieteen perusopinnot valmistuivat, 		
1 hlö
Joulukuu
• JLY:n Kiertotalouspäivät (30.11.–1.12.), 3 hlöä
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Viestintä
Vuonna 2016 kerrottiin monista palvelujen muutoksista. Asukkaita
lähestyttiin kolmesti, kun Roskaviesti-lehtien lisäksi joka kotiin jaettiin
uudistettu Kodin jäteopas. Vuoden aikana yhtiö selvitti kyselytutkimuksilla asukkaiden ja jätekeskuksen asiakkaiden tyytyväisyyttä palveluihin.
Lisäksi yhtiö tutki mainettaan sidosryhmien keskuudessa.
Viestinnän vuosi oli runsas ja täynnä yhteistyötä. Viestintä- ja neuvontatiimi tiedotti ja neuvoi aktiivisesti niin
jätteenkuljetus- kuin muistakin palveluista. Neuvontatapahtumia oli paljon, ja ne työllistivät koko viestintä- ja
neuvontatiimiä.

Viestittiin uusista ja muuttuneista 		
palveluista

Vuoden aikana valtakunnallinen Suomen Pakkauskierrätys Rinki Oy alkoi hoitaa osaa ekopisteistä. Muutokset
alkoivat vuoden vaihteessa ja kestivät yli puoli vuotta, eikä
ongelmilta kokonaan vältytty. Tiedotuksessa keskityttiin kertomaan muutosten etenemisestä sekä siitä, kuka

mistäkin ekopisteestä vastaa. Kesään mennessä Rinki Oy
aloitti muovipakkausten keräyksen osassa ekopisteitään,
mikä innosti kierrätysmyönteisiä asukkaita. Molemmissa
Roskaviesteissä kerrottiinkin asukkaille uutisia muovipakkausten keräyksestä.
Jätteenkeräyksen palveluja kehitettiin. Keväällä tiedotettiin isojen jätteiden noutopalvelusta, jota alettiin
tarjota Kotkan, Pyhtään ja Haminan alueille yhteistyössä
Sotek-säätiön kanssa. Joulukuussa kotkalaisille kerrottiin
Kotkansaarella toimivasta miehitetystä kierrätys- ja neuvontapisteestä, jonne asukkaat saivat tuoda muun muassa
sähkölaitteita ja vaarallisia jätteitä. Tämäkin toteutettiin
yhteistyössä Sotek-säätiön kanssa.

Kiitokset Roskaviesti –lehdestä.
Se on hyvä lehti, saan sieltä
kaiken tiedon, mitä tällainen
tavallinen asukas tarvitsee.
Palaute asukkaalta Kotkan kierrätys- ja neuvontapisteellä.

Viestinnän vuosi
Tammikuu

Mäntyharjun jäteaseman aukioloaikaa muutettiin maaliskuussa, kun aukioloaikaa hieman supistettiin ja siirrettiin
viikolta enemmän lauantaipäiville. Aukioloaikamuutoksesta kerrottiin monin tavoin.

• RINKI Oy alkoi vastata pakkausjätteiden
keräyksestä ekopisteillä
• Isojen jätteiden noutopalvelu Kotkassa, Pyhtäällä
ja Haminassa alkoi

Viestintä asiakaspalvelun tukena

Helmikuu

Vuoden aikana lähetettiin yhteensä 33 erilaista uutiskirjettä. Vastaanottajia niillä oli yhteensä 3 659. Valtaosa
kirjeistä lähetettiin isännöitsijöille. Asukkaille lähetettiin
uutiskirjeitä neljällä eri teemalla (kesän ja joulun vinkkejä,
saariston keräykset, neuvontapäivä Mäntyharjun jäteasemalla). Vuoden aikana erilaisia laskujen liitteitä laadittiin ja
päivitettiin 11 erilaista. Liite oli mukana kaikissa ekomaksulaskuissa.

Joka kotiin postia kolme kertaa

Roskaviesti ilmestyi vuoden aikana kaksi kertaa: toukokuussa ja joulukuussa. Asukastutkimuksessa Roskaviestin
luettuus oli edelleen erittäin korkea, lehden ilmoitti lukeneensa noin 87 % vastaajista. Myös Kodin jäteopas uudistettiin ja jaettiin lokakuussa joka kotiin.

Useiden tutkimusten vuosi

Vuoden aikana tehtiin useita tutkimuksia. Kesällä tehtiin
asiakastutkimus Keltakankaan jätekeskuksen asiakkaille
ja joulukuussa tehtiin asukastutkimus. Viestinnän osalta
asukkaista noin 95 % koki saavansa riittävästi tietoa jätehuoltoasioista, tulos parani edelliskerrasta kolme prosenttiyksikköä.
Keväällä yhtiö teetti ensimmäistä kertaa myös mainetutkimuksen eri sidosryhmilleen, tulosten mukaan yhtiön
maine on hyvä kaikissa sidosryhmissä.
Valtakunnallista vertailupohjaa saatiin FCG Efekon
tekemästä Kuntien yhdyskuntatekniset palvelut 2016
-tutkimuksesta, jossa oli mukana 27 kuntaa tai kaupunkia.
Toimialueen kunnista mukana olivat tällä kertaa Kotka,
Kouvola ja Hamina. Jätehuollon viestintään ja neuvontaan
kouvolalaiset olivat tyytyväisyydessä toisella, kotkalaiset
neljännellä ja haminalaiset viidennellä sijalla.

Ajankohtaisuus ja avoimuus tärkeää

Viestinnässä tavoitteena on avoimuus ja ajankohtaisuus.
Yhtiön verkkosivuilla julkaistiin vuoden aikana yhteensä
110 tiedotetta ja alueen viestimille lähetettiin 62 tiedotetta. Lehti-ilmoituksia julkaistiin 66 kpl, ja radiomainoskampanjoita oli yhteensä seitsemän. Verkkosivujen käyttö
kasvoi edellisvuodesta noin 20 %. Yhtiön verkkosivuilla
käytiin vuoden aikana noin 105 000 kertaa, kävijöitä oli
75 000.

• Muovipakkausten erilliskeräys alkoi 		
Kymenlaaksossa

Maaliskuu

• Mäntyharjun jäteaseman aukioloajat muuttuivat

Huhtikuu

• Yhtiö teetti mainetutkimuksen tärkeimmille
sidosryhmilleen

Toukokuu

• Roskaviesti-lehti jokaiseen kotiin koko toimialueella sekä osoitteellisena mökkiläisille

Kesäkuu

• Jätelaitokset ja Jätelaitosyhdistys JLY ottivat
lehdistötiedotteilla yhdessä kantaa esitykseen
uudesta hankintalaista
• Yhtiö teetti asiakastutkimuksen yritysasiakkaille

Syyskuu

• Yhtiö mukana Kouvola Innovationin 		
Kiertotalous-esitepaketissa.
• Kouvolan jätehuolto oli asukkaiden mielestä
Suomen parasta valtakunnallisessa Yhdyskuntatekniset palvelut –tutkimuksessa.

Lokakuu

• Jätelaitokset ja JLY ottivat lehdistötiedotteilla
yhdessä kantaa suunniteltuihin hankintalain ja
jätelain muutoksiin.
• Kodin jäteopas jaettiin jokaiseen kotiin koko
toimialueella. Kesäasukkaiden oppaat jaetaan
seuraavana keväänä.

Joulukuu

• Uudenlaisen kierrätys- ja neuvontapisteen
kokeilu Kotkan keskustassa alkoi.
• Roskaviesti-lehti jaettiin joka kotiin koko toimialueella sekä osoitteellisena kesäasukkaille.
• Yhtiö teetti asukastyytyväisyyskyselyn koko
toimialueellaan.
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Henkilökunta opasti asukkaita neuvontateltalla Kotkan
kalamarkkinoilla toukokuussa.

Neuvonta ja
ympäristökasvatus
Kymenlaakson Jäte kiersi useissa Kymenlaakson toritapahtumissa
kertomassa asukkaille palveluista ja ajankohtaisista asioista. Suurin
neuvonnan ja ympäristökasvatuksen kohderyhmä olivat koululaiset
ja koulujen henkilöstö. Lisäksi neuvottiin ja koulutettiin muun muassa
isännöitsijöitä ja maahanmuuttajia.
Vuoden aikana järjestettiin paljon erilaisia tilaisuuksia, joissa kerrottiin asukkaille kierrätyksestä ja lajittelusta. Neuvonnalla tavoitettiin uusia asukasryhmiä ja neuvonta monipuolistui. Koulujen lisäksi neuvontaa tarjottiin monille
muille ryhmille yhteensä 62 tilaisuudessa vuoden aikana.
Neuvontateltta tai -piste pystytettiin yhteensä 15
kertaa vuoden aikana. Esimerkiksi huhti- ja toukokuussa
neuvontateltan kanssa vierailtiin Karhulan torilla, Kotkan
kauppatorilla ja Sapokan kalamarkkinoilla. Huhtikuussa yhtiö oli mukana Hyötyvirta-yritysalueen avoimet ovet -tapahtumassa. Elokuussa asukkaita neuvottiin Viranomaiset
Manskilla -tapahtumassa Kouvolan kävelykadulla.

Neuvontaa kompostoijille,
maahanmuuttajille ja isännöitsijöille

Kompostointia edistettiin järjestämällä kompostointiillat Kouvolassa, Pyhtäällä, Kausalassa ja Kuusankoskella.
Mäntyharjulla järjestettiin kompostoinnin neuvontapäivä
heinäkuussa.
Jäteneuvonnalla tavoiteltiin uusia kohderyhmiä, esimerkiksi maahanmuuttajia. Kouvolassa tehtiin yhteistyötä
Kouvolan Monikulttuurikeskus Saagan kanssa. Jäteneuvontaa annettiin myös osana maahanmuuttajien kotoutumiskoulutusta.
Marras- ja joulukuussa järjestettiin kolmen ympäristö-

seminaarin sarja isännöitsijöille yhteistyössä alueen sähköja vesiyhtiöiden kanssa.

Kouluneuvonta

Perusopetuksen neljänsien luokkien neuvonta pyritään
pitämään mahdollisimman kattavana, ja neuvontaa tarjotaankin kaikille toimialueen peruskouluille. Lisäksi koulut
voivat tilata neuvontaa omien tarpeidensa mukaan. Neuvontaa on järjestetty muun muassa kotitalousopetuksen
yhteydessä sekä erilaisissa koulujen omissa teemapäivissä.
Kouluissa aiheina ovat muun muassa lajittelu, jätteiden käsittely ja kierrättäminen, jätteen vähentäminen, roskaantuminen sekä omien valintojen ja tekojen merkitys.
Kouluissa neuvottiin monien eri luokka-asteiden oppilaita. Perusopetuksen neljänsien luokkien oppilaita neuvontatunneilla kohdattiin vuoden aikana yhteensä 708 ja
muiden luokka-asteiden oppilaita yhteensä 1 039 henkilöä.
Marraskuussa koulut haastettiin toista kertaa Tähteitä
nolla! -ruokajätteen vähentämiskampanjaan. Kampanjaan
osallistui 76 koulua.

Ympäristökoulutus henkilöstölle

Yhtiön strategian mukaisesti ympäristökoulutusta järjestetään osana säännöllisiä työpaikkakokouksia. Ympäristökouluttaja vastasi koulutusten järjestämisestä ja koulutti myös itse. Aiheina olivat muun muassa kierrätyksen
lisääminen, henkilöstön kestävän kehityksen asenteet,
energiansäästö sekä jätekeskuksen maalämpöjärjestelmä,
yhtiön energiantuotanto ja kulutus.

Tärkeät yhteistyöverkostot

Yhteistyö Kouvolan seudulla toimivan Kerkko-verkoston
ja Kotkan seudulla toimivan Keke-verkoston kanssa jatkui.
Kouvolassa järjestettiin Tavaranvaihtopäivät toukokuussa
ja lokakuussa, kävijämäärä oli yhteensä yli 5 000 henkilöä.
Myös Kotkassa järjestettiin Tavaranvaihtopäivät samoina
ajankohtina.
Kymenlaakson ympäristökasvatusverkosto KYY:n kanssa jatkettiin yhteistyötä ympäristökasvatuksen tukemiseksi maakunnassa. Kymenlaakson Jäte toimi KYY:n kiertävänä puheenjohtajana vuonna 2016. KYY-verkosto sai
myönteisen päätöksen hankerahoituksesta opettajien täydennyskoulutushankkeelle, joka toteutetaan vuonna 2017.

Erilaisia neuvontatapahtumia
oli vuoden aikana yli 60 kappaletta,
alla poimintoja:
Tammikuu

• 14.1. Kouvolan Asuntojen asukasmessut,
neuvontapiste

Helmikuu

• 16.2. Yleisöluento jätehuollosta Kotkan kirjastolla

Maaliskuu

• 14.–15.3. Earth Song -näytökset, Kouvolan
kaupunginteatteri, alustus paneelikeskusteluissa

Huhtikuu
•
•
•
•
•
•

7.4. Neuvontateltta Kotkan kauppatorilla
17.4. Neuvontateltta Karhulan torilla
19.4. Kompostointi-ilta Myllykosken kirjasto
23.4. Heinsuon jäteasema, neuvontapiste
23.4. Hyötyvirta ry avoimet ovet, neuvontapiste
27.4. Ympäristöministeriön jätealan strateginen
yhteistyöryhmä
• 28.4. Kompostointi-ilta Pyhtään kaupungin kirjasto

Toukokuu
•
•
•
•

3.5. Kompostointi-ilta Iitin kunnankirjasto
13.–14.5. Tavaranvaihtopäivät, Kouvola
20.–21.5. Neuvontateltta Kotkan kalamarkkinoilla
28.5. Mäntyharjun jäteasema, Siivouspäivän
neuvontapiste

Kesäkuu

• 27.6. Neuvontateltta Mäntyharjun markkinapäivässä

Heinäkuu

• 11.7. Kompostointineuvontaa, Mäntyharju

Elokuu

• 17.8. Viranomaiset Manskilla, neuvontateltta
• 19.–20.8. Pyhtään saaristomarkkinat, neuvontateltta

Syyskuu

• 7.9. Kompostointi-ilta, Kuusankosken kirjasto
• 15.9. Kasvatus metsässä -foorumi Kouvolassa,
neuvontapiste

Marraskuu

Mukava asioida,
kun asiat selkeytyvät
näin helposti.
Sähköpostiviesti neuvonnan
asiakkaalta 31.10.2016

• 16.11. Isännöitsijäseminaari, Kotka
• 25.–26.11. Tavaranvaihtopäivät Kouvolassa
(EWWR -viikko)
• 29.11. Monikulttuurikeskus Saaga, neuvontaa
• 30.11. Isännöitsijäseminaari, Kouvola

Joulukuu

• 8.12. Isännöitsijäseminaari, Mäntyharju
• 19.12. Kotkan minijäteasema, glögiä ja neuvontaa
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Jätteenkuljetukset
Yhtiö alkoi hoitaa kuntien kiinteistöjen jätteenkuljetusta Virolahdella ja
Miehikkälässä. Kotkan Tilapalvelun urakassa kokeillaan astian tunnistamista RFID-tunnisteella. Loppuvuodesta valmisteltiin Mäntyharjun kaivotyhjennysten asiakaspalvelun siirtoa yhtiölle.
Jäteastioissa kokeillaan tunnistimia

Kotkan kaupungin Tilapalvelun biojäteastioissa kokeillaan
astian tunnistamista RFID-tunnisteilla. Jäteautossa oleva
lukija tunnistaa tyhjennettävän jäteastian tunnisteesta, joka
on kiinnitetty astiaan. Lisäksi jäteauton vaaka punnitsee tyhjennetyn jätteen. Näin saadaan tarkkaa tietoa, kuinka paljon
missäkin astiassa on ollut jätettä. Tietoa voidaan käyttää
laskutuksessa.

Kolme uutta kuljetusurakkaa

Mäntyharjun jätteenkuljetuksissa aloitettiin vuoden alusta
uusi urakka. Edellisvuosien tapaan urakkaan sisältyvät kotitalouksien ja kunnan kiinteistöjen loppu-, bio- ja hyötyjätteiden
kuljetukset.
Vuoden alussa yhtiö alkoi hoitaa myös Virolahden ja Miehikkälän kuntien kiinteistöjen jätteenkuljetuksia. Nämä kilpailutettiin samassa urakassa Haminan kaupungin kiinteistöjen
jätteenkuljetusten kanssa.
Puolustushallinnon rakennuslaitoksen jätteenkuljetukset
kilpailutettiin alkuvuodesta. Kilpailutus koski Vekaranjärven
ja Utin varuskuntia sekä Puolustushallinnon rakennuslaitoksen Haminan kohteita. Uusi urakka alkoi kesäkuussa.

5 400

tyhjennystä
päivässä

Kaivotyhjennysten asiakaspalvelun siirtoa
valmisteltiin

Loppuvuodesta kilpailutettiin Mäntyharjun sako- ja umpikaivolietteiden kuljetusurakka. Uusi urakka alkaa 1.1.2017.
Uudessa sopimuksessa Mäntyharjun sako- ja umpikaivolietteiden kuljetusten ajojärjestely, asiakaspalvelu ja laskutus
siirtyivät Kymenlaakson Jätteelle. Tähän valmistauduttiin
loppuvuodesta.

Kuljetukset työllistävät useita yrittäjiä

Yhtiö hoitaa kotitalouksien loppu- ja biojätteen kuljetukset
Iitissä, Kotkassa, Kouvolassa ja Mäntyharjulla. Näillä alueilla
järjestetään myös hyötyjätteiden kuljetuksia.
Kaikki yhtiön järjestämät jätteenkuljetukset on kilpailutettu ja astiantyhjennyksiä hoitavat urakoitsijat. Kuljetusurakoitsijat tekevät myös jäteasemien lavatyhjennyksiä, ekopisteiden astiatyhjennyksiä, jätekeskuksen siirtokuormauksia ja
keräyspalveluiden kuljetuksia. Yhtiöllä ei ole omaa kuljetuskalustoa, joten kuljetuksilla työllistetään monia yrittäjiä.

1,3 miljoonaa
tyhjennystä vuodessa

Jätehuolto toimii niin mallikkaasti
omakotialueella, että hyväksyisin
jopa hinnankorotuksen.

Kuljetusurakoitsijat 2016

Kouvolan Sanomien internetsivuille
kirjoitettu kommentti 20.10.2016

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

Sopimuskumppanit kunnan
järjestämässä jätteenkuljetuksessa
ja jäteastiatyhjennyksissä

Jätteenkuljetusten
tunnuslukuja 2016

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

Jätehuollon järjestäminen
Kouvola-Iitti

		

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

kpl

Kiinteistökohtainen

23 162

Kimppaan liittyneet

6 496

Taloyhtiökohtainen jäteastia

1 749

Sopimuskumppanit
muussa jätteenkuljetuksessa
Mäntyharju
Kiinteistökohtainen

3 277

Kimppaan liittyneet

3 770

Taloyhtiökohtainen jäteastia

Kotka

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

kpl

Haminan kaupungin, Miehikkälän ja Virolahden 		
kuntien kiinteistöt ja jäteasemat
• Jätehuolto E. Parkkinen Oy / Suurpää Oy ja Kuljetus
Lanki Oy

155

Puolustushallinnon Rakennuslaitos
• Jätehuolto Laine Oy

kpl

Kiinteistökohtainen

8 596

Kimppaan liittyneet

428

Taloyhtiökohtainen jäteastia

830 			

Kiinteistöiltä kuljetetut jätemäärät

Loppujäte
Biojäte

30 000 tonnia
25 000

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
Ekopisteiden kuljetukset
• Hamina, Iitti, Kotka, Kouvola, Lapinjärvi, Mäntyharju:
Jätehuolto E. Parkkinen Oy

20 000
15 000

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

10 000
5 0000
0
Kouvola–Iiitti

Kotka

Mäntyharju

Jätekeskuksen siirtokuljetukset/-kuormaukset
• Jätehuolto E. Parkkinen Oy
• Kotkan Lava-Apu Oy
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Asiakaspalvelu
Laskutus ja asiakaspalvelu saivat kiitosta asukas- ja asiakastutkimuksissa.
Asiakaspalvelun tehokkuutta parannettiin rekisteriohjelman uudistuksella.
Puheluiden ja sähköisen asioinnin määrä kasvoi.
Laadun vuonna tehostettiin palvelua

nysten laskutukseen ja jätteenkuljetuksen toimivuuteen.
Kaikki asiakas- ja laskutuspalveluille annetut arvosanat
olivat nousseet edellisestä tutkimuksesta.
Kouvolan asukkaat arvioivat kotikaupunkinsa jätehuollon Suomen parhaaksi valtakunnallisessa FCG Efekon
tutkimuksessa. Kouvolalaiset olivat jätehuoltoon kaikkein
tyytyväisimpiä ja haminalaiset toiseksi tyytyväisimpiä.
Kotka oli sijalla kahdeksan.
Myös jätekeskuksessa asioiville yritysasiakkaille tehtiin
kysely. Vastaajat pitivät onnistuneimpina tekijöinä henkilökunnan palvelualttiutta ja ystävällisyyttä sekä punnitustapahtuman sujuvuutta.

Kyselyssä hyvät tulokset kuljetuksista ja
palvelusta

Yhteydenpitoa asiakkaisiin

Jätteenkuljetusten asiakaspalvelussa otettiin vuoden
teemaksi laatu. Palvelua tehostettiin asiakasrekisteriohjelman uudistuksella, joka kytkee internetlomakkeiden ja
sähköpostin kautta tulleet yhteydenotot suoraan rekisteriin. Laskutukseen saatiin tehokkuutta muun muassa tarkentamalla asiakaspalveluhenkilöstön toimenkuvia.
Vuoden aikana lähetettiin yhteensä yli 230 000 laskua. Yhtiö lähettää jäteastian tyhjennyksistä laskut Iittiin,
Kotkaan, Kouvolaan ja Mäntyharjulle. Lisäksi hoidettavana on ekomaksulaskutus Iitissä, Kouvolassa, Lapinjärvellä,
Miehikkälässä, Mäntyharjulla, Pyhtäällä ja Virolahdella.

Yhtiö teetti loppuvuodesta kyselyn Iitin, Kotkan, Kouvolan ja Mäntyharjun asukkaille jätehuollon palveluista.
Asukkaat olivat erityisen tyytyväisiä jäteastian tyhjen-

Edellisvuonna aloitettuja isännöitsijäseminaareja jatkettiin Kotkassa, Kouvolassa ja Mäntyharjulla. Asiakaspalvelun henkilökunta kertoi seminaareissa ajankohtaisista jätehuollon asioista. Isännöitsijöitä tiedotettiin myös useilla

Asiakaspalvelun
tunnuslukuja 2016
Jätteenkuljetusten
asiakaspalvelun puhelut
1 500
1 200
900

Tiina Mertama (vasemmalla)
ja Jenna Hakkarainen palvelevat
asiakkaita jätekeskuksen
vastaanotossa.

600
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Täytetyt asiakaspalvelun
ja laskutuksen nettilomakkeet
2 000

sähköisillä uutiskirjeillä.
Sähköisen asioinnin määrä jatkoi kasvuaan. Asiakaspalvelun internetlomakkeita täytettiin yli 1 500 kertaa. Myös
puhelinpalvelu oli edelleen suosittu asiointitapa. Jätteenkuljetusten asiakaspalvelu sai vuoden aikana noin 13 300
puhelua. Vastausprosentti oli 93 eli puheluista lähes kaikkiin vastattiin suoraan. Loput puhelut kääntyvät yhtiön
puhelinvaihteeseen.

Vaakavastaanotto

Jätekeskukseen tulevat kuormat punnitaan vaakavastaanotossa. Vuoden aikana vastaanotossa punnittiin 21 039
kuormaa. Lisäksi käsiteltiin 5 172 Hyötyvoimalan punnitusta ja 554 Kouvolan Veden biokaasulaitoksen punnitusta.
Hyötyvoimalassa punnitaan kotitalouksien loppujätteet ja
biokaasulaitoksessa kotitalouksien biojätteet.
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Lähetetyt laskut yhteensä
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Paljon kiitoksia koko
jätehuollon porukalle.
Kaikki toimii hyvin,
niin kuin pitääkin!
Palaute neuvontapuhelussa 20.10.2016

2013

2014

Lähetetyt laskut 2016
Tyhjennyslaskut

153 792 kpl

Ekomaksulaskut

69 536 kpl

Jäteasemalaskut

1 422kpl

Vaakalaskut

4 989 kpl
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Keräys- ja
palvelupisteet

Kiinteistökohtainen keräys

Ekopisteet

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

• 35 035 pientaloutta ja vapaa-ajanasuntoa
• 2 734 taloyhtiötä
• 10 694 jätekimppaan kuuluvaa taloutta

Määrä

72 kpl

Maksu

Käytettäessä maksuton kotitalouksille,
palvelu katetaan ekomaksulla

Jätelaji

Paperi
Lasi
Metalli
Kartonki
Vaatteet

Maksu
Jätelaji

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

72 ekopisteessä
72 ekopisteessä
72 ekopisteessä
8 ekopisteessä
8 ekopisteessä

Yhteistyökumppanit: Paperinkeräys Oy, UFF

Keltakankaan jätekeskus
Palvelu

Yhtiön ylläpitämä jätteiden käsittelyja loppusijoitusalue

Määrä

• 21 039 punnitustapahtumaa
• Lisäksi 5 726 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
• 78 vaarallisen jätteen ja metalliromun
keräysautopysäkkiä
• 4 päivänä saaristossa
• kiertävä jäteasema päivän ajan
kolmella kylällä

Maksu

Käytettäessä maksuton kotitalouksille,
palvelu katetaan ekomaksulla

Jätelaji

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

Jäteasemat ovat miehitettyjä yhtiön
ylläpitämiä keräyspaikkoja, joihin voi
tuoda 1–2 m3 lajiteltuja jäte-eriä, muun
muassa isoja jätekappaleita, joita ei saa
laittaa jäteastiaan

Määrä

9 kpl, yhteenlaskettu kävijämäärä 164 188

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
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Jäteasemat
ja ekopisteet
Ekopisteistä noin puolet siirtyi tuottajien vastuulle. Saaristossa
järjestettiin lisää jätekeräyksiä. Kotkan keskustassa kokeiltiin
uudenlaista miehitettyä neuvonta- ja kierrätyspistettä.
Puolet ekopisteistä Ringille

Pakkausjäteasetus siirsi vastuun pakkausjätteiden keräyksestä tuottajille vuoden 2016 alusta alkaen. Tämän
vuoksi noin puolet yhtiön ekopisteistä siirtyi Suomen
pakkauskierrätys RINKI Oy:n hoidettavaksi. Siirrot tapahtuivat vähitellen alkuvuoden aikana.
Yhtiön omistajakunnat olivat jo aiemmin linjanneet,
että Ringin pisteiden verkosto ei yksin riitä kattamaan
palvelutarvetta. Kymenlaakson Jäte täydentää ekopisteiden verkostoa niin, että keräyspisteiden määrä säilyi
lähes ennallaan.

Uusia palveluja Kotkassa ja Pyhtäällä

Kotkassa ja Pyhtäällä alettiin vuoden alusta tarjota noutopalvelua suurille jätteille. Jäteasemalle tarkoitetut
jätteet noudetaan suoraan kotoa maksua vastaan. Kuljetukset ja asiakaspalvelun hoitaa eteläkymenlaaksolainen
Sotek-säätiö.
Sotek-säätiön kanssa tehtiin yhteistyötä myös loppuvuodesta, kun Kotkan keskustaan avattiin kuukauden
ajaksi uudenlainen miehitetty kierrätys- ja neuvontapiste. Piste palveli Kotkansaaren asukkaita Sotek-säätiön
Goodwill-kierrätysmyymälän tiloissa. Kierrätyspisteellä

otettiin vastaan pieniä sähkölaitteita, metallia ja vaarallisia jätteitä. Pisteellä vieraili yli 1 300 asiakasta. Pisteen
muuttamista pysyväksi selvitetään vuonna 2017.

Kerätty jätemäärä kasvoi

Jäteasemilla kävi vuoden aikana yhteensä reilut 164 000
asiakasta. Tämä on hieman edellisvuotta pienempi määrä, mutta jätettä tuotiin jäteasemille aiempaa enemmän.
Jäteasemilla otettiin vastaan yhteensä yli 17 000 tonnia
jätettä.
Mäntyharjun jäteaseman aukioloaikoja uudistettiin
maaliskuun alusta alkaen. Aukiolopäiviä siirrettiin enemmän viikonloppuihin ja lauantain aukiolot laajennettiin
huhti-lokakuun ajalle. Arkipäivien aukioloaikoja vähennettiin.

Noin 13 000 huonekalua purettiin

Jo vuonna 2013 aloitettua huonekalujen purkutoimintaa
jatkettiin edelleen kahdessa toimipisteessä: Ahlmanintien jäteasemalla ja Keltakankaan jätekeskuksessa. Toiminnassa käsitellään kaikille yhtiön jäteasemille tuotuja
huonekaluja, jotka sisältävät useita eri materiaaleja.
Parik-säätiön työntekijät purkivat vuoden aikana noin

Asiakasmäärien kehitys jäteasemilla
Kävijää
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Saariston jätekeräykset
laajenivat Kotkan Kuutsalon
saareen kesällä.
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Jäteasemilla vastaanotettujen jätteiden määrä
Tonnia
20 000

13 000 huonekalua. Lisäksi purettiin muun muassa
ovia ja ikkunoita. Tällä työllä saatiin eroteltua lähes
200 000 kg hyödyntämiskelpoista jätettä

Lisää keräyspalveluita saaristoon

Yhtiö järjestää kiertäviä vaarallisen jätteen, metallin ja
sähkölaitteiden keräyksiä kuuden kunnan alueella, yli
70 pysähdyspaikalla. Edellisvuonna aloitettu saariston jätekeräys laajeni Kotkan Kuutsalon saareen, josta
kerättiin kahtena lauantaina yhteensä yli 10 000 kg
jätteitä.
Lisäksi keräyspalveluita järjestetään puutarhajätteille, maatilamuoveille ja joulukuusille. Keräykset palvelevat etenkin niitä asukkaita, joilla ei ole mahdollisuutta käydä jäteasemilla.
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Jäteasemilla vastaanotetut jätteet 2016
Puujäte		

5 579 tn

Lajiteltava jäte

2 100 tn

Metalli		

1 489 tn

Kodinkoneet		

1 458 tn

Haravointijäte

1 361 tn

Metsätähde

1 330 tn

Tiili/betoni 		

1 190 tn

Mäntyharjun jäteasemalla on
mukava palvelu ja hinnatkin
halvemmat kuin Helsingissä.

Energia		

1 117 tn

Palaute Mäntyharjun jäteaseman
neuvontatapahtumassa 28.5.2016

Hyödyntämiskelvoton jäte

598 tn

Vaarallinen jäte

394 tn

Kipsijäte 		

296 tn

Tekstiili		

125 tn

Kattohuopa 		

107 tn

Pahvi		

76 tn

Tasolasi		

50 tn

Kovat muovit		

42 tn

Asbesti 		

9 tn
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Jätteen vastaanotto
ja käsittely
Jätekeskukseen vastaanotettujen jätteiden määrä kasvoi 21 % edellisvuodesta. Kaatopaikasta maisemoitiin hehtaarin suuruinen alue.
Lajittelulaitoksen kehittämistä ja uutta biokaasulaitosta valmisteltiin.
Jätteen määrän kasvu jatkui
jätekeskuksessa

Keltakankaan jätekeskukseen vastaanotettiin käsiteltäväksi
ennätysmäärä jätteitä. Orgaanisen ja biohajoavan jätteen
loppusijoittamisen rajoittaminen ohjasi aiemmin kaatopaikoille sijoitettuja jätteitä käsittelyyn Kymenlaakson Jätteelle. Tiivis yhteistyö jätealan eri toimijoiden kesken näkyi
etenkin käsiteltävien lajittelurejektien sekä varastointi- ja
siirtokuormauspalveluiden määrän kasvuna.
Keltakankaan jätekeskuksessa vastaanotettiin jätteitä
yhteensä noin 118 000 tonnia. Vastaanotettujen jätteiden määrä kasvoi edellisvuodesta 21 %. Jätemäärien kasvu
kohdistui rakennus- ja purkujätteisiin sekä erilaisiin tuotantotoiminnan ja teollisuuden vastaanotettuihin jätteisiin.
Välivarastointi- ja siirtokuormauspalveluiden jätemäärät
kasvoivat 15 % edellisvuodesta.

Valtaosa jätteistä pystytään
hyödyntämään

Yhtiön vastaanottopisteissä ja keräyksissä vastaanotetuista jätteistä hyödynnettiin energiana ja maanrakennuksessa

76,5 %. Kierrätykseen materiaaleja ohjautui 17 , 5 % ja vain
6 % loppusijoitettiin kaatopaikalle. Yhteensä jätemateriaaleja käsiteltiin yhtiön omissa ja yhteistyökumppaneiden
prosesseissa noin 161 400 tonnia. Kaikki yhtiön toimialueelta kerätty asumisessa syntyvä loppujäte hyödynnettiin
energiana Kotkan Energian hyötyvoimalaitoksessa.
Sekalaisen jätteen lajittelulaitoksella on käsitelty koko
linjaston käyttöaikana yli 57 000 tonnia jätettä. Vuodesta 2013 toiminut linjasto on tuottanut käsittelemistään
jätejakeista materiaaleja energiahyödyntämiseen 52 %,
maanrakennukseen 24,5 % ja kierrätykseen 6,5 %. Linjastolla käsitellystä jätteestä on loppusijoitettu kaatopaikalle
ainoastaan 17 %.
Viimeisen kymmenen vuoden aikana jätteiden käsittely
jätekeskuksessa on muuttunut loppusijoituksesta energiaja materiaalihyödyntämiseen valmistelevaksi käsittelyksi.
Vuonna 2006 vastaanotetuista kiinteistä yhdyskunta- ja rakennusjätteistä loppusijoitettiin kaatopaikalle 75 %. Vuonna 2016 määrä oli enää 6 %. Tämän on mahdollistanut
vahva ja suunnitelmallinen panostus jätteiden energiahyödyntämiseen, erilliskeräyksiin ja lajittelutoimintaan.

Vastaanotettu jätemäärä
tuoteryhmittäin

Jätekeskuksessa vastaanotettujen
jätteiden hyödyntäminen
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Keltakankaan jätekeskuksen välivarastointi- ja siirtokuormauspalvelut
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Kaatopaikan maisemoinnin
3. vaihe valmistui

Jätteiden loppusijoitusalueen osittainen maisemointi
valmistui elokuussa. Pinta-alaltaan hehtaarin kokoiselle
alueelle rakennettiin kesän aikana kaasunkeräys-, tiivisja pintakerroksista koostuva rakenne. Tämä edesauttaa
kaatopaikkakaasun talteenottoa sekä ehkäisee ympäristön hajuhaittoja, roskaantumista ja haittaeläinten esiintymistä alueella.
Tavanomaisen jätteen kaatopaikasta on nyt yhteensä
noin 3 ha suljettu lopullisella pintarakenteella. Päivittäispeitto- ja rakennemateriaaleina kaatopaikalla hyödynnettiin vuoden aikana erilaisia käsiteltyjä jätemateriaaleja
noin 12 000 tonnia. Kivennäismaa-aineksia hyödynnettiin
vastaavassa tarkoituksessa enää vain noin 1800 tn.

Biokaasulaitosta ja lajittelulaitoksen
kehittämistä valmisteltiin

Yhtiö valmisteli vuoden aikana kuivamädätykseen perustuvan biokaasulaitoksen hankinnan kilpailuttamalla ratkaisuvaihtoehdon orgaanisten ja biohajoavien jätteiden
käsittelyyn. Suotopetiprosessiin perustuva panosperusteinen biokaasulaitos valmistuu Keltakankaan jätekeskukseen alkusyksystä 2017.
Murskaus- ja lajittelulinjastojen kehitystyö jatkui
linjastojen osaksi asennettavien optisten erottelijoiden hankinnalla. Uudet erottimet varmistavat linjastojen tuottamien energiahyödynnettävien jakeiden laatua
poistamalla niiden joukosta epäpuhtauksia. Erottimet
ovat muunneltavissa hyötymateriaalien talteenottoon
tulevaisuudessa. Uudet erottimet toimivat osana linjastoja huhtikuun 2017 aikana.
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Ympäristöinsinööri Nelli
Riihisaari ottaa vesinäytettä
jätekeskuksen ilmastusaltaalla.

Ympäristövastuu
Yhtiön järjestämä jätehuolto vähentää hiilidioksidipäästöjä yli 5 000
suomalaisen keskivertopäästöjen verran. Jätekeskuksen hyötykäyttöaste
jatkoi kasvamistaan. Hajuihin liittyvät yhteydenotot vähenivät edelleen.
Ympäristölupa ja -järjestelmä

Keltakankaan jätekeskuksen alueen kaikki toiminnot sisältyvät Kaakkois-Suomen ympäristökeskuksen
25.11.2009 antamaan yhtenäisympäristölupaan sekä
Etelä-Suomen aluehallintovirasto 20.9.2011 myöntämään
ympäristölupaan. Jäteasemien toimintoja on luvitettu
kuntien luvilla.
Jätekeskuksen toiminnan luvanmukaisuutta valvoo
Kaakkois-Suomen ELY-keskus ja viranomaisiin ollaan
jatkuvasti tiiviissä yhteydessä. Viranomaiset tekivät ympäristönsuojeluasetuksen mukaisen tarkastuksen 26.
lokakuuta.
Yhtiö käyttää toimintansa kehittämisessä apuna
ISO 14001 -standardin mukaista ympäristöjärjestelmää ja
ISO 9001 -standardin mukaista laatujärjestelmää. Bureau
Veritas Certification Finland auditoi molemmat järjestelmät kesäkuussa.

Jätehuolto vähentää hiilipäästöjä

LCA-Consulting teki tutkimuksen Kymenlaakson Jätteen
hiilijalanjäljestä. Laskennassa tarkasteltiin jätteiden keräystä, kierrätystä, hyödyntämistä ja käsittelyä. Huomioon
otettiin koko ketju vastaanotosta lopulliseen käsittelyyn
saakka. Tutkimuksessa huomioitiin asuinkiinteistöjen
loppu- ja biojäte, ekopisteiden lasi-, metalli-, paperi- ja
kartonkijäte, jäteasemien jätteet sekä jätekeskukseen
tuodut hyödynnettävät jätteet.
Selvityksen mukaan kaikki keräykset vähensivät hiilipäästöjä. Lajittelulla, kierrätyksellä ja hyödyntämisellä
säästettiin noin 49 000 tonnia hiilipäästöjä. Tämä vastaa
noin 5 440 keskivertosuomalaisen hiilijalanjälkeä.

Vaikutukset ilmaan

Yhtiön toiminnasta aiheutuu päästöjä ilmaan lähinnä
kaatopaikalta. Eloperäisen jätteen hajoaminen vapaut-

Jätekeskuksen ympäristötunnuslukuja
2012

2013

2014

2015

2016

yksikkö

Jätetäytön metaanintuotto
(FOD-menetelmä)

1 167

1 008

900

898

965

t (CH4)

Jätevesien määrä viemäriin

76 101

58 249

59 836

66 802

66 248

m3

231

219

139

166

89

mg/l

Fosfori (P)-pitoisuus (ka)

1,4

0,7

0,2

0,4

0,4

mg/l

Kiintoainepitoisuus (ka)

125

42

15,5

20,8

30,5

mg/l

81

88

8

15,8

20,9

mg/l

180

178

56

89

59

mg/l

12

10

14

3

2

kpl

Jäteveden laatu:
Typpi (N)-pitoisuus (ka)

BOD7-pitoisuus (ka)
Ammoniumtyppi (NH4+)pitoisuus (ka)
Ulkopuoliset hajuvalitukset

taa ilmakehään hiilidioksidia sekä metaania, jotka ovat
molemmat kasvihuonekaasuja. Kaatopaikan kaasukeräysjärjestelmä vähentää merkittävästi haitallisten ja haisevien
kaasuyhdisteiden vapautumista ilmaan.
Jätekeskuksessa on kerätty kaatopaikalla muodostuvaa kaasua vuodesta 2011 lähtien. Vuotuisten tutkimusten
mukaan nykyisellä kaasunkeräysjärjestelmällä pystytään
kaatopaikan tuottamasta kaasusta saamaan talteen noin
60 %. Kerätty kaasu hyödynnetään sähkön- ja lämmöntuotannossa kolmen mikroturbiinin avulla. Vuonna 2016
kaatopaikalta pumpattiin 500 000 m³ kaatopaikkakaasua,
mikä kokonaisuudessaan käytettiin sähkön- ja lämmön
tuotantoon. Mikroturbiinien käyttöaste oli 94 %, mikä tarkoittaa, että yksi kolmesta turbiinista oli lähes aina päällä.
Yhtiö tekee säännöllistä hajujen omavalvontaa jätekeskuksen alueella sekä lähiympäristössä. Valvonnan tulokset
raportoidaan kuukausittain Kaakkois-Suomen ELY-keskukselle sekä Kouvolan kaupungin ympäristöpalveluille.
Vuonna 2016 tehtiin 147 hajujen havaintokierrosta. Alueen
ulkopuolella havaittiin hajuja vain joka neljännellä tarkkailukerralla. Lähiasukkaat ottivat yhteyttä hajuihin liittyen
vain kahdesti.

Vaikutukset vesistöön

Ympäristölupamääräysten mukainen jätevesien tarkkailu hoidetaan Keltakankaalla Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen hyväksymän vesientarkkailuohjelman mukaisesti.
Ohjelmassa huomioidaan koko Hyötyvirta-alue eli Kymenlaakson Jätteen lisäksi Ekokem Oyj:n, Umacon Oy:n,
JM Ekoturve Oy:n, Kuljetus Sinkkonen Oy:n ja Kouvolan
kaupungin toimintoja. Tämän yhteisen ohjelman lisäksi
Kymenlaakson Jätteellä on oma tarkkailuohjelmansa.
Jätekeskuksen toiminnan vaikutus on nähtävissä ojavesituloksissa. Toiminta vaikuttaa selvimmin veden sähkönjohtavuuteen, pH-arvoon sekä typen, bakteerien ja
kloridien pitoisuuksiin. Hyötyvirta-alueen vesientarkkailun
yhteenvetoraportin mukaan alueen etenkin typpikuormitus pieneni merkittävästi vuonna 2016.
Jätekeskuksen alueen kaikki jätevedet esikäsitellään
omassa jätevedenpuhdistamossa. Esipuhdistettu jätevesi
johdetaan Kymen Vesi Oy:n Mussalon keskusjätevedenpuhdistamolle jatkokäsiteltäviksi. Vuonna 2016 jätekeskuksen alueella käsiteltiin 66 248 m³ jätevettä.

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

79

27

45

629

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.

Lautakuntamaksulla rahoitetaan
Kymen jätelautakunnan toimintaa

jun, Lapinjärven, Pyhtään sekä Kouvolan ja Iitin alueilla. Maksulla rahoitetaan hyötyjätteiden ja vaarallisten
jätteiden keräys- ja vastaanottopalveluja sekä jäteneuvontaa ja tiedotusta. 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.
Yhtiö laskutti myös Miehikkälän ja Virolahden ekomaksut ja tilitti ne kunnille, jotka järjestävät palvelutuotannon itse.

Eko- ja perusmaksuilla rahoitetaan käyttötilanteessa kokonaan tai osittain maksuttomia palveluja

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 hoitaa jätemaksulaskutukset. Vuonna 2016
lautakuntamaksu sisältyi Kouvolan ja Iitin sekä Kotkan
jäteastian tyhjennysmaksuun. Mäntyharjulla, Lapinjärvellä, Miehikkälässä, Pyhtäällä ja Virolahdella lautakuntamaksu sisältyi ekomaksuun. Kymenlaakson Jäte keräsi
ja tilitti lautakuntamaksuja Kymen jätelautakunnalle
210 186,53 €.

Yhtiö perii vakituisilta ja vapaa-ajan asukkailta erillisen,
kerran vuodessa laskutettavan ekomaksun Mäntyhar-

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 2016
Jätemaksujen kertymä
Kuljetusveloitukset

43,1 %

Vastaanottomaksut

32,4 %

Eko-ja perusmaksut

12,3 %

Jätemaksujen käyttö
Materiaalit ja ostetut
palvelut		

50,4 %

Liiketoiminnan muut kulut

23,9 %

Henkilöstökulut

14,3 %

Palvelumyynti

4,0 %

Hyötyjätemyynti

3,8 %

Poistot ja 			
arvonalentumiset
5,0 %

Asiakasmaksut

2,9 %

Jätevero		

3,5 %

Vuokra-ja rahoitustuotot

1,5 %

Verot		

1,5 %

Pakolliset varaukset

1,3 %

Rahoituskulut		

0,1 %

Kertymä 16 371 676,14 €

Lautakuntamaksut 2016

Kotka

Astiatyhjennysmaksut

Tilitetty
210 186,53 €

Ltk:n budjetti
192 035,5 €

70 909,22

62 135,5

115 908,87

107 168

Lapinjärvi

3 299,43

3 247,5

Mäntyharju

7 110,16

7 144,5

Kouvola-Iitti

Miehikkälä

2 381,5

2 381,5

Pyhtää

6 680,31

6 062

Virolahti

3 897,04

3 897

Eko- ja perusmaksut

Kertymä 7 061 307,42 €
Käsittelykustannukset
Korvaukset
kuljetusurakoitsijoille

Kertymä 2 018 145,66 €
51,9 %
48,1%

Jäteasemat

41,1 %

Tiedotus ja neuvonta

13,1 %

Täydentävät ekopisteet 12,3 %
Vaarallisten jätteiden
jätehuolto

11,5 %

Lautakuntamaksut

10,4 %

Tilitykset kunnille

5,3 %

Laskutus

4,9 %

Lisäpalvelut

1,6 %

Kirjanpidon eriyttämislaskelma
Tuloslaskelma 1.1.–31.12.2016
Yhteensä

Lakisääteinen
toiminta

Markkinaehtoinen
toiminta

Maksut ja liiketoiminnan
muut tuotot yhteensä

16 242 359,57

13 430 712,09

2 811 647,48

Toiminnan kustannukset

-14 722 022,44

-12 523 554,65

-2 198 467,79

Poistot ja poistoerot

-782 572,75

-641 155,23

-141 417,52

Tuloslaskelma
TULOT YHTEENSÄ

Rahoituskulut- ja tuotot
KUSTANNUKSET YHTEENSÄ
Tuloverot
TILIKAUDEN TULOS

Tulot
Lakisääteinen toiminta

82,69 %

Markkinaehtoinen toiminta

17,31 %

Tulos
Lakisääteinen toiminta

29,90 %

Markkinaehtoinen toiminta

70,10 %

107 695,60

89 052,86

18 642,74

-15 396 899,59

-13 075 657,03

-2 321 242,57

-233 648,17

-172 146,19

-61 501,98

611 811,81

182 908,88

428 902,93

Eriyttämislaskelman
laadintaperiaate
Jätelain 44. §:n edellyttämä kirjanpidon
eriyttäminen 1.1.2016–31.12.2016

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.–31.12.2016
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. 186 400 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 2016 jätteitä yhteensä
noin 173 350 tonnia, kokonaisjätemäärä kasvoi edelliseen vuoteen nähden 17 %. Toimialueelta asumisessa ja
siihen rinnastettavassa toiminnassa syntynyttä loppujätettä otettiin vastaan 34 975 tonnia, kasvua jätemäärässä oli 1,5 %. Kaikki loppujäte ohjattiin energiahyödyntämiseen Kotkan Energia Oy:n Hyötyvoimalaan. Energiana
hyödynnettiin kaikesta vastaan otetusta jätteestä
yhteensä 68 042 tonnia, mikä on 9,14 % edellisvuotista
enemmän. Erilliskerättyä biojätettä toimitettiin käsittelyyn 4 499 tonnia, määrä laski 33,4 % edellisvuoteen
nähden.
Jätekeskuksesta käsittelyyn toimitetusta jätteestä
meni kierrätykseen yhteensä 16 600 tonnia, mikä on
12,7 % kaikesta toimitetusta jätteestä. Loppusijoitukseen jätteestä päätyi enää 8,3 %.
Jäteasemilla ja hyötyjätepisteillä otettiin vastaan

Pia Hurtta

Imre Rask

hyödynnettäviä jätteitä n. 16 930 tonnia, joista tuottajayhteisöjen lukuun vastaanotettuja jätteitä oli n. 1 620
tonnia. Vaarallisia jätteitä kerättiin yhteensä 462 tonnia.
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 näkyivät yhtiön toiminnassa. Keltakankaan jätekeskukseen tarjottiin käsiteltäväksi enemmän kuin pystyttiin ottamaan vastaan
sellaisia lajiteltavia jätteitä, jotka olisivat ennen päätyneet kaatopaikoille. Sekalaisen jätteen käsittely vie
enemmän aikaa loppusijoitukseen verrattuna, mikä näkyy varastomäärien lisääntymisenä.
Huonekalujen purkutoiminta vakiintui. Keltakankaan uusi purkuhalli huolehtii jätekeskukseen vastaanotettujen sekä Heinsuon jäteasemalta ja pienemmiltä
jäteasemilta tulevien huonekalujen purkamisesta. Ahlmanintien jäteasemalla huonekaluja on purettu jo vuodesta 2013 alkaen.
Etelä-Kymenlaaksossa aloitettiin yhteistyö Sotek-säätiön kanssa isokokoisten tavaroiden noutopalvelussa ja
minijäteasematoiminnassa.
Pakkausjäteasetus siirsi pakkausjätteiden vastaan-

Rebecka Vaara

Leena Kataikko

Ville Salonen

oton tuottajien vastuulle jo vuonna 2015 ja valtakunnallisen keräysverkoston ylläpitovelvollisuus tuli tuottajille
1.1.2016 alkaen. Verkoston valmistuminen viivästyi. Yhtiö
täydentää tuottajien keräyspisteverkostoa ja turvaa palvelun saatavuutta erityisesti haja-asutusalueilla.
Uuden hankintalain edellyttämää toimintamallin
muutosta valmisteltiin.

Arvio taloudellisesta asemasta
ja tuloksesta

Tilikauden liikevaihto oli 16,12 milj. euroa. Liikevaihto
kasvoi edellisestä vuodesta 6,5 % (15,14 milj. euroa v.
2015). Liikevaihdon kasvu syntyi toiminnan volyymin
kasvusta ja asiakaskunnan laajentumisesta.
Kuluneen tilikauden liikevoitto oli 0,6 milj. euroa,
eli 3,6 % liikevaihdosta (0,80 milj.euroa/5,3 % vuonna
2015). Tilikauden voitto oli 0,61 milj. euroa (0,64 milj.
euroa vuonna 2015).
Tulos ja liikevaihto ylittivät budjetoidun. Investointien yhteismäärä oli 0,64 milj. euroa, mikä on 4,4 %
liikevaihdosta. Suurimmat investoinnit olivat pyörä- ja
kaivinkoneiden uusiminen 0,39 M € ja toimiston LVISjärjestelmän uusiminen 0,21 M €.

Tuleva kehitys

Nykyhallituksen hallitusohjelmaan kirjatut ja jo päätetyt
tai esityksissä olevat hankintalain ja jätelain muutosesitykset, joilla jätelaitosten oikeuksia markkinaehtoisen jätehuollon ja yhdyskuntajätehuollon hoitamisessa
rajoitetaan, tulevat vaikuttamaan merkittävästi yhtiön
toimintaan.
Toiminta keskittyy kuntien vastuulle kuuluvien jätehuollon palvelutehtävien tuottamiseen. Yritys panostaa toiminnassaan lisäarvon tuottamiseen asiakkailleen
monipuolistamalla palvelutarjontaansa ja parantamalla
palvelun laatua ja saavutettavuutta. Oman toiminnan
ympäristövaikutuksia vähennetään parantamalla kierrätysastetta ja uuden teknologian käyttöönotolla jätteenkäsittelytoiminnoissa.

TEKES-hankkeessa ARVI – Material Value Chains. Oma
tutkimus- ja tuotekehitys keskittyi haravointi- ja puutarhajätteiden käsittelyteknologian valintaa palvelevaan
selvitystyöhön sekä asiakasraportontijärjestelmien kehittämiseen ja asiakaskokemuksen parantamishankkeisiin. Lisäksi olimme mukana lukuisissa Kinnon, Cursorin,
Xamkin, Ksaon ja Parik-säätiön tutkimus- ja kehityshankkeissa.
Toimintajärjestelmä kattaa laatu- ja ympäristöjärjestelmät standardien ISO 9001:2008 ja ISO 14001:2004
-mukaisesti. Auditoidut laatu- ja ympäristöjärjestelmät
on sertifioitu 15.9.2015.

Yhtiön hallinto

Yhtiön varsinainen yhtiökokous pidettiin 22.4.2016. Kokouksessa käsiteltiin yhtiöjärjestyksen määräämät asiat.
Hallitus kokoontui tilikauden aikana 12 kertaa. Hallituksen jäseninä 22.4.2016 alkaen ovat:
Ville Salonen
Imre Rask
Matti Ruoti
Pia Hurtta
Leena Kataikko
Maija Lehtomäki
Tapio Montonen
Jussi Raukko
Rebecka Vaara

Kouvola
Kotka
Hamina
Kotka
Miehikkälä
Kouvola
Mäntyharju
Kouvola
Kouvola

puheenjohtaja
varapuheenjohtaja
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen

Yhtiön varsinainen tilintarkastaja tilikaudella oli Kymen
Tilintarkastus Oy Kotkasta, päävastuullisena tilintarkastajana on toiminut Lotta Kauppila KHT.
Toimitusjohtajana toimi Kari Martikainen.

Esitys tulosta koskeviksi toimenpiteiksi

Hallitus esittää, että yhtiöjärjestyksen mukaisesti osinkoa ei jaeta ja että tilikauden voitto, 611 811,81 euroa,
jätetään taseeseen voittovarojen tilille.
Hallitus

Tutkimus- ja tuotekehitystoiminta

Yhtiö selvitti omien toimintojensa hiilijalanjäljen lähtötason pohjana toiminnassaan syntyvien päästöjen
vähentämistoimille. Yhtiö oli yhtenä yritysosapuolena
mukana vuoden 2016 lopussa päättyneessä 3-vuotisessa

Maija Lehtomäki

Tapio Montonen

Jussi Raukko

Matti Ruoti
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Tuloslaskelma ja tase
Tuloslaskelma 1.1.2016–31.12.2016
1.1.2016–31.12.2016

1.1.2015–31.12.2015

16 122 277,02

15 137 325,44

121 857,48

122 310,10

-7 939 601,00

-7 605 360,18

-7 939 601,00

-7 605 360,18

-1 826 250,98

-1 803 736,44

Eläkekulut

-328 341,30

-330 656,50

Muut henkilösivukulut

-104 747,61

-110 748,98

-2 259 339,89

-2 245 141,92

LIIKEVAIHTO
Liiketoiminnan muut tuotot
Materiaalit ja palvelut
Ulkopuoliset palvelut
Materiaalit ja palvelut yhteensä
Henkilöstökulut
Palkat ja palkkiot
Henkilösivukulut

Henkilöstökulut yhteensä
Poistot ja arvonalentumiset
Suunnitelman mukaiset poistot

-939 247,57

-1 106 662,94

Poistot ja arvonalentumiset yhteensä

-939 247,57

-1 106 662,94

Liiketoiminnan muut kulut

-4 524 856,48

-3 507 264,92

LIIKEVOITTO (-TAPPIO)

581 089,56

795 205,58

118 509,44

122 081,38

8 735,49

-9 071,38

Rahoitustuotot ja -kulut
Muut korko- ja rahoitustuotot
Muilta
Arvonalentumiset vaihtuvien vastaavien rahoitusarvopapereista
Korkokulut ja muut rahoituskulut
-19 549,33

-19 660,53

Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä

Muille

107 695,60

93 349,47

VOITTO (TAPPIO) ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA

688 785,16

888 555,05

Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)

156 674,82

37 673,15

Tilinpäätössiirrot yhteensä

156 674,82

37 673,15

Tilinpäätössiirrot

Tuloverot
Tilikauden verot

-233 648,17

-286 471,15

Tuloverot yhteensä

-233 648,17

-286 471,15

611 811,81

639 757,05

TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO)

Tase 31.12.2016
VASTAAVAA

31.12.2016

31.12.2015

PYSYVÄT VASTAAVAT
Aineettomat hyödykkeet
7 187,50

8 337,50

Muut pitkävaikutteiset menot

Aineettomat oikeudet

19 516,62

1 517,83

Aineettomat hyödykkeet yhteensä

26 704,12

9 855,33

118 732,65

118 732,65

2 937 449,37

3 277 661,08

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

1 618 618,12

1 846 224,05

Muut aineelliset hyödykkeet

2 146 218,86

2 170 377,36

Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat

331 133,13

60 309,87

7 152 152,13

7 473 305,01

Muut osakkeet ja osuudet

100,00

100,00

Sijoitukset yhteensä

100,00

100,00

7 178 956,25

7 483 260,34

Muut saamiset

25 723,63

25 723,63

Pitkäaikaiset saamiset yhteensä

25 723,63

25 723,63

2 121 041,56

1 992 257,56

Aineelliset hyödykkeet yhteensä
Sijoitukset

PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ

VAIHTUVAT VASTAAVAT
Saamiset
Pitkäaikaiset

Lyhytaikaiset
Myyntisaamiset
Lainasaamiset

2 808,87

0,00

Siirtosaamiset

122 004,06

222 644,00

Lyhytaikaiset saamiset yhteensä
Saamiset yhteensä

2 245 854,49

2 214 901,56

2 271 578,12

2 240 625,19

988 155,62

979 378,47

Rahoitusarvopaperit
Muut arvopaperit

988 155,62

979 378,47

Rahat ja pankkisaamiset

Rahoitusarvopaperit yhteensä

6 306 127,37

4 958 882,89

VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ

9 565 861,11

8 178 886,55

16 744 817,36

15 662 146,89

VASTAAVAA YHTEENSÄ
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Tase 31.12.2016
VASTATTAVAA

31.12.2016

31.12.2015

OMA PÄÄOMA
Osakepääoma
Osakepääoma
Osakepääoma yhteensä

860 786,08

860 786,08

860 786,08

860 786,08

6,13

6,13

Muut rahastot
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto
Muut rahastot yhteensä

6,13

6,13

5 544 779,58

4 905 022,53

611 811,81

639 757,05

7 017 383,60

1 645 526,60

Poistoero

1 488 851,78

1 645 526,60

TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ YHTEENSÄ

1 488 851,78

1 645 526,60

Muut pakolliset varaukset

4 482 184,90

4 459 480,02

PAKOLLISET VARAUKSET YHTEENSÄ

4 482 184,90

4 459 480,02

Edellisten tilikausien voitto (tappio)
Tilikauden voitto (tappio)

OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ

TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ

PAKOLLISET VARAUKSET

VIERAS PÄÄOMA
Pitkäaikainen
Lainat rahoituslaitoksilta

80 000,00

240 000,00

Pitkäaikaiset velat yhteensä

80 000,00

240 000,00

160 000,00

160 000,00

1 586 743,23

1 620 012,19

267 777,25

358 651,82

Lyhytaikainen
Lainat rahoituslaitoksilta
Ostovelat
Muut velat
Siirtovelat

1 661 876,60

772 904,47

Lyhytaikaiset velat yhteensä

3 676 397,08

2 911 568,48

VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ

3 756 397,08

3 151 568,48

16 744 817,36

15 662 146,89

VASTATTAVAA YHTEENSÄ

Tilintarkastuskertomus		
Kymenlaakson Jäte Oy:n yhtiökokoukselle
Lausunto
Olemme tilintarkastaneet Kymenlaakson Jäte Oy:n (y-tunnus
1093000-9) tilipäätöksen tilikaudelta 1.1.–31.12.2016. Tilinpäätös sisältää taseen, tuloslaskelman, rahoituslaskelman ja liitetiedot.
Lausuntonamme esitämme, että tilinpäätös, joka osoittaa
voittoa 611.811,81 euroa, antaa oikean ja riittävän kuvan yhtiön
toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta Suomessa voimassa olevien tilinpäätösten laatimista koskevien säännösten
mukaisesti ja täyttää lakisääteiset vaatimukset.
Lausunnon perustelu
Olemme suorittaneet tilintarkistuksen Suomessa noudattavan
hyvän tilitarkastustavan mukaisesti. Hyvän tilintarkistustavan mukaisia velvollisuuksiamme kuvataan tarkemmin kohdassa Tilitarkastajan velvollisuudet tilipäätöksen tilintarkistuksessa. Olemme
riippumattomia yhtiöstä niiden Suomessa noudattavien eettisten
vaatimusten mukaisesti, kotka koskevat suorittamaamme tilintarkistusta ja olemme täyttäneet muut niiden vaatimusten mukaiset
eettiset velvollisuutemme. Käsityksemme mukaan olemme hankkineet lausuntomme perustaksi tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkistusevidenssiä.
Tilinpäätöstä koskevat hallituksen
ja toimitusjohtajan velvollisuudet
Hallitus ja toimitusjohtaja vastaavat tilinpäätöksen laatimisesta
siten, että se antaa oikean ja riittävän kuvan Suomessa voimassa
olevien tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti ja täyttää lakisääteiset vaatimukset. Hallitus ja toimitusjohtaja
vastaavat myös sellaisesta sisäisestä valvonnasta, jonka he katsovat tarpeelliseksi voidakseen laatia tilinpäätöksen, jossa ei ole väärinkäytöksestä tai virheestä johtuvaa olennaista virheellisyyttä.
Hallitus ja toimitusjohtaja ovat tilinpäätöstä laatiessaan velvollisia arvioimaan yhtiön kykyä jatkaa toimintaansa ja soveltuvissa
tapauksissa esittämään seikat, jotka liittyvät toiminnan jatkuvuuteen ja siihen, että tilinpäätös on laadittu toiminnan jatkuvuuteen
perustuen. Tilinpäätös laaditaan toiminnan jatkuvuuteen perustuen, paitsi jos yhtiö aiotaan purkaa tai sen toiminta lakkauttaa
tai ei ole muuta realistista vaihtoehtoa kuin tehdä niin.
Tilintarkastajan velvollisuudet
tilinpäätöksen tilintarkastuksessa
Tavoitteenamme on hankkia kohtuullinen varmuus siitä, onko
tilinpäätöksessä kokonaisuutena väärinkäytöksestä tai virheestä
johtuvaa olennaista virheellisyyttä, sekä antaa tilintarkistuskertomus, joka sisältää lausuntomme. Kohtuullinen varmuus on korkea
varmuustaso, mutta se ei ole tae siitä, että olennainen virheellisyys aina havaitaan hyvän tilintarkastustavan mukaisesti suoritettavassa tilintarkistuksessa. Virheellisyyksiä voi aiheutua väärinkäytöksestä tai virheestä, ja niiden katsotaan olevan olennaisia,
jos niiden yksi tai yhdessä voisi kohtuudella odottaa vaikuttavan
taloudellisiin päätöksiin, joita käyttäjät tekevät tilinpäätöksen perusteella.
Hyvän tilintarkistustavan mukaiseen tilintarkistukseen kuuluu,
että käytämme ammatillista harkintaa ja säilytämme ammatillisen
skeptisyyden koko tilintarkistuksen ajan. Lisäksi: tunnistamme ja
arvioimme väärinkäytöksestä tai virheestä johtuvat tilinpäätöksen
olennaisen virheellisyyden riskin, suunnittelemme ja suoritamme
näihin riskeihin vastaavia tilintarkistustoimenpiteitä ja hankimme
lausuntomme perustaksi tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkistusevidenssiä. Riski siitä, että väärinkäytöksestä
johtuva olennainen virheellisyys jää havaitsematta, on suurempi
kuin riski siitä, että virheestä johtuva olennainen virheellisyys jää
havaitsematta, sillä väärinkäytökseen voi liittyä yhteistoimintaa,
väärentämistä, tietojen tahallista esittämättä jättämistä tai vir-

heellisten tietojen esittämistä taikka sisäisen valvonnan sivuuttamista.
Muodostamme käsityksen tilintarkistuksen kannalta relevantista sisäisestä valvonnasta pystyäksemme suunnittelemaan olosuhteisiin nähden asianmukaiset tilintarkistustoimenpiteet mutta
emme siinä tarkoituksessa, että pystyisimme antamaan lausunnon yhtiön sisäisen valvonnan tehokkuudesta.
Arvioimme sovellettujen tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden
asianmukaisuutta sekä johdon tekemien kirjanpidollisten arvioiden ja niitä esittävien tietojen kohtuullisuutta.
Teemme johtopäätöksen siitä, onko hallituksen ja toimitusjohtajan ollut asianmukaista laatia tilinpäätös perustuen oletukseen
toiminnan jatkuvuudesta, ja teemme hankkimamme tilintarkastusevidenssin perusteella johtopäätöksen siitä, esiintyykö
sellaista tapahtumiin ja olosuhteisiin liittyvää olennaista epävarmuutta, joka voi antaa merkittävää aihetta epäillä yhtiön kykyä
jatkaa toimintaansa. Jos johtopäätöksemme on, että olennaista
epävarmuutta esiintyy, meidän täytyy kiinnittää tilintarkastuskertomuksessamme lukijan huomiota epävarmuutta koskeviin tilinpäätöksessä esitettäviin tietoihin tai, jos epävarmuutta koskevat
tiedot eivät ole riittäviä, mukauttaa lausuntomme. Johtopäätökset perustuvat tilintarkastuskertomuksen antamispäivään mennessä hankittuun tilintarkastusevidenssiin. Vastaiset tapahtumat
tai olosuhteet voivat kuitenkin johtaa siihen, ettei yhtiö pysty
jatkamaan toimintaansa.
Arviomme tilinpäätökseen, liitetiedot mukaan lukien, yleistä
esittämistapaa, rakennetta ja sisältöä ja sitä, kuvastaako tilinpäätös sen perustana olevia liiketoimia ja tapahtumia siten, että se
antaa oikean ja riittävän kuvan.
Kommunikoimme hallintoelinten kanssa muun muassa tilintarkistuksen suunnittelusta laajuudessa ja ajoituksesta sekä merkittävistä tilintarkistushavainnoista, mukaan lukien mahdolliset
sisäisen valvonnan merkittävät puutteellisuudet, jotka tunnistamme tilintarkastuksen aikana.
Muut raportointivelvoitteet
Muu informaatio
Hallitus ja toimitusjohtaja vastaavat muusta informaatiosta. Muu
informaatio käsittää toimintakertomukseen sisältyvän informaation. Tilinpäätöstä koskeva lausuntomme ei kata muuta informaatiota. Velvollisuutemme on lukea toimintakertomukseen
sisältyvä informaatio tilinpäätöksen tilintarkastuksen yhteydessä ja tätä tehdessämme arvioida, onko toimintakertomukseen
sisältyvä informaatio olennaisesti ristiriidassa tilinpäätöksen tai
tilintarkastusta suorittaessa hankkimamme tietämyksen kanssa
tai vaikuttaako se muutoin olevan olennaisesti virheellistä. Velvollisuutemme on lisäksi arvioida, onko toimintakertomus laadittu
sen laatimiseen soveltavien säännösten mukaisesti.
Lausuntonamme esitämme, että toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen tiedot ovat yhdenmukaisia ja että toimintakertomus
on laadittu toimintakertomuksen laatimiseen sovellettavien sääntöjen mukaisesti. Jos teemme suorittamamme työn perusteella
johtopäätöksen, että toimintakertomukseen sisältyvässä informaatiossa on olennainen virheellisyys, meidän on raportoitava
tästä seikasta. Meillä ei ole tämän asian suhteen raportoitavaa.
Kouvolassa 4. huhtikuuta 2017
Kymen Tilintarkastus Oy

Lotta Kauppila, KHT
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Yhtiön virstanpylväät
1997–2016
Pyhtään hyötyjätepisteet, saariston jätehuolto
ja ekomaksulaskutus siirtyivät yhtiölle.
Keltakankaan jätekeskukseen valmistui halli
huonekalujen purkua varten.
Keltakankaan jätekeskuksessa alettiin kerätä
aurinkoenergiaa

Keltakankaan jätekeskukseen valmistui uusi
sekalaisen jätteen käsittelylinjasto.
Lapinjärven jäteasema ja hyötyjätepisteet
siirtyivät yhtiölle.

2016
Virolahden ja Miehikkälän kuntien omien kiinteistöjen
jätteenkuljetus siirtyi yhtiölle.

2015

Yhtiö alkoi järjestää jätteenkuljetuksia myös entisten
Kuusankosken ja Anjalankosken alueilla.

2013

Yhtiö alkoi hoitaa Kouvolan, Iitin ja Lapinjärven
ekomaksulaskutusta.

2011

Kouvolan seudun kuntayhtymän jätehuollon tehtävät
ja henkilöstö siirtyivät yhtiölle.

2010
20 09

Yhtiö alkoi hoitaa Virolahden ja Miehikkälän ekomaksulaskutusta.

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.

20 08

Kotitalousjätteen hyödyntäminen Kotkan
Hyötyvoimalassa alkoi.

2007

Asukasneuvonta Pyhtäällä ja Lapinjärvellä
käynnistyi.

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

Asukasneuvonta Kotkassa, Haminassa, Miehikkälässä
ja Virolahdella käynnistyi.

2005
2004

2001
2000

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

Lapinjärven kunta osakkaaksi yhtiöön.

1999

Jätekeskukselle ympäristölupa.
Jätekeskukseen valmistuivat optinen erottelulaitos
ja energiajätteen murskauslaitos.

1997

Energiajätteen keräys oransseilla pusseilla käynnistyi.

Kymenlaakson Jäte Oy

Yhtiön toimistorakennuksen lämmitys vaihdettiin
maalämmölle.

2014

2012

Kymen Bioenergia Oy aloitti biokaasulaitoksen
rakentamisen Kouvolan Mäkikylään

Ekopisteverkostosta noin puolet siirtyi valtakunnallisen Rinki Oy:n hoidettavaksi.

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

