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Sisällys
Kymenlaakson kunnat perustivat yhteisen jäteyhtiön 
vuonna 1997 hoitamaan puolestaan yhdyskuntajätteiden 
käsittelyn. Tänään yhtiö tuottaa omistajakuntien toimek-
siannosta myös muita asukkaiden tarvitsemia jätehuol-
topalveluja. Yhtiö on kokonaan kuntien omistama eikä 
tavoittele voittoa. Vuoden 2018 alusta alkaen yrityspalve-
lut eriytetään omaan yhtiöönsä.

Toimipaikat ja palvelut
Yhtiön päätoimipaikka on Valtatie 15:n varrella Kouvolan 
Keltakankaalla, missä sijaitsee jätteenkäsittelykeskus ja 
toimisto. Lisäksi yhtiöllä on yhteensä yhdeksän jätease-
maa. Yhtiö järjestää jätteenkuljetukset Iitissä, Kotkassa, 
Kouvolassa ja Mäntyharjulla sekä Pyhtään saaristoalueel-
la. Lisäksi yhtiö hoitaa täydentävän ekopisteverkoston 
koko toimialueella.

Yhtiö työllistää ja ostaa 
palveluja muilta yrityksiltä
Kymenlaakson Jäte Oy tuottaa palvelut yhteistyössä pai-
kallisten yritysten kanssa. Yhtiö käyttää hieman yli puolet 
liikevaihdostaan erilaisten palvelujen ostamiseen yksityi-
siltä yrityksiltä. Yhtiön ostamien palvelujen ja investoin-
tien arvioidaan tuottavan vuosittain työtä yli 100 henki-
lötyövuoden verran. Vuonna 2017 yhtiö työllisti suoraan 
yhteensä 47 henkilöä.

Liiketoimintaa jätevirroista
Yhtiö etsii aktiivisesti uusia kumppaneita ja tapoja kier-
rättää jätteitä. 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
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Vuosi 2017 oli Kymenlaakson Jäte Oy:lle juhlavuosi. Toukokuus-
sa tuli kuluneeksi 20 vuotta siitä, kun Kymenlaakson kunnat 
päättivät vuonna 1997 perustaa yhteisen osakeyhtiön huolehti-
maan kunnan vastuista jätehuollossa. 

Kahdessakymmenessä vuodessa jätehuolto on muuttunut 
paljon. Yhtiön perustamisen aikaan jätehuolto tarkoitti käytän-
nössä sekalaisen jätteen keräämistä ja kuljettamista kunnallisil-
le kaatopaikoille. Tuolloin kunnat hoitivat vielä jokainen omia 
kaatopaikkojaan, joille päätyi lähes mitä tahansa. Vuoden 1994 
jätelaki vaati kuntia edistämään jätteiden hyödyntämistä ja kier-
rättämistä. Jo kolmen vuoden kuluttua Kymenlaakson kunnat 
perustivat yhteisen jäteyhtiön.

Uuden yhtiön ensimmäinen tehtävä oli perustaa jätekes-
kus, jossa voidaan hoitaa toimialueella syntyvän yhdyskunta- ja 
muun jätteen vastaanotto ja valvoa sen kaatopaikkakelpoisuut-
ta. Ensin rakennettiin energiajätteen lajittelu- ja käsittelylaitos 
ja pian sen jälkeen EU-vaatimukset täyttävä loppusijoitusalue.  
Seuraavina vuosina jätteenkäsittely ja palvelut ovat kehittyneet 
harppauksin kohti kiertotaloutta. 

Kymenlaaksolainen 
jätehuoltojärjestelmä tänään
Tänään kymenlaaksolainen jätehuolto on valtakunnallisesti-
kin arvioiden huipputasolla. Raaka-aineeksi kelpaamattoman 
jätteen osalta energiahyödyntäminen alkoi jo vuonna 1999 ja 
kotien roskapussit alettiin ohjata energiaksi jo vuoden 2008 
lopulla. Biojätteet hyödynnetään tuottamalla niistä biokaasua 
sekä kasvualustoja ja lannoitevalmisteita. Kattava hyötyjättei-
den erilliskeräys ja palvelupisteverkosto tarjoavat asukkaille hy-
vät edellytykset jätteiden syntypaikkalajitteluun. Näin varmiste-
taan jätemateriaalien hyvä kierrätettävyys.  Laaja neuvonta- ja 
ympäristökasvatustoiminta lisää toimialueemme asukkaiden 
ympäristötietoisuutta ja ohjaa palvelujen käyttöä.

Viimeisin investointimme on rakennus- ja purkujätteen me-
kaaninen käsittelylaitos. Monipuolisen ja tehokkaan käsittely-
laitoksen avulla täytämme kaatopaikka-asetuksen vaatimukset. 
Pystymme vähentämään jätteen loppusijoittamista ja lisäämään 
kierrätettävyyttä. Voimme ylpeinä kertoa, että kaikista vuonna 
2017 vastaanottamistamme jätteistä hyödynnettiin energiatuo-
tannossa tai maanrakennuksessa 78 %, kierrätettiin raaka-ai-
neiksi 17 % ja vain 5 % päätyi loppusijoitukseen.

Palvelut yrityssektorille eriytettiin
Hallitusohjelma edistää kilpailua ja yritystoimintaa. Jätehuollon 
alalla hallituksen tavoitteena on rajata kunnallisten toimijoiden 
mahdollisuutta tarjota jätteen vastaanotto- ja käsittelypalvelui-
ta yrityssektorille. Tähän saakka kunnalliset toimijat ovat voi-
neet lakisääteisten tehtäviensä hoitamisen lisäksi tarjota palve-
luja yrityksille, kunhan osuus on ollut EU-direktiivin mukaisesti 

enintään 20 % liikevaihdosta. Kuntayhtiöiden mahdollisuuksia 
palvella myös yrityksiä heikennetään uuden hankintalain ja me-
neillään olevan jätelain muutoksen avulla. 

Jätettä tuottavien ja jätettä kuljettavien yritysten tarve alu-
eellisille jätteenkäsittelypalveluille ei kuitenkaan katoa. Tämän 
vuoksi Kymenlaakson Jäte Oy:ssä toteutettiin yritysjärjeste-
ly, jossa yrityksille myytävät jätteenkäsittelypalvelut siirrettiin 
vuoden 2018 alusta lukien Ekokaari Oy -nimiselle tytäryhtiölle. 
Yritysjärjestelyllä pyritään turvaamaan jätteenkäsittelypalvelui-
den saatavuus yrityksille Kymenlaaksossa. Ekokaari Oy tarjoaa 
jätteenkäsittelypalveluja jätehuolto- ja kuljetusyrityksille sekä 
rakentamiselle, kaupalle ja teollisuudelle.

Asiakasnäkökulma keskiössä
Jätelaissa säädetty kunnan järjestämisvastuu muodostaa yh-
dyskuntajätehuollon perustan, jolla turvataan asianmukainen 
jätehuolto koko maassa kaikissa olosuhteissa. Sääntelyn tärkein 
tavoite on järjestää jätehuolto ympäristön ja terveyden kannal-
ta turvallisella tavalla.

Yhtiön tehtävä on huolehtia kuntalaisten edusta tuottamalla 
heille lain määräämät palvelut kustannustehokkaasti ja kierto-
taloutta edistäen. Yhdessä Kymen jätelautakunnan ja omista-
jakuntien kanssa on sovittu jätehuollon palvelutasosta, jonka 
mukaisesti eri käyttäjäryhmille tuotetaan helposti saavutetta-
vat ja alueellisesti kattavat palvelut. Valtakunnallisen yhdyskun-
tateknisten palveluiden kyselytutkimuksen mukaan jätehuol-
toonsa tyytyväisimmät asukkaat löytyivät vuonna 2017 jälleen 
Kymenlaaksosta.

Kuntavastuu on kiertotalouden perusta
Kuntatoimijoiden rooli kiertotalouden edistämisessä on mer-
kittävä, sillä ne ovat olleet edelläkävijöitä materiaalivirtojen 
kokoajina ja syntypaikkalajittelun edistäjinä. Valtaosa Suomessa 
rakennetusta käsittelyinfrastruktuurista on syntynyt jätelaitos-
ten keräämien jätevirtojen, pitkäjännitteisen suunnittelun ja 
sitoutuneen toimintatavan varaan. Kymenlaakson Jäte edistää 
kiertotaloutta myös toimimalla alustana monissa tutkimus-ja 
kehittämishankkeissa sekä hoitamalla ympäristökasvatusta kou-
luissa ja lukuisilla foorumeilla.

Kiitokset
Yhtiö saavutti sille asetetut tavoitteet niin palveluiden laadun 
kuin taloudellisen omavaraisuudenkin osalta. Tämä ei olisi 
mahdollista ilman uskollista asiakaskuntaa, monia sidosryhmiä, 
osaavia kumppaneita ja tehtävänsä hoitamiseen omistautuvia 
hallintohenkilöitä ja henkilökuntaa.

Kari Martikainen
toimitusjohtaja

Toimitusjohtajan
katsaus
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Tammikuu
• Yhtiö alkoi hoitaa Mäntyharjun sakokaivolietteiden kuljetuk-

sen asiakaspalvelua ja ajojärjestelyä 1.1.2017.
• Keltakankaan jätekeskuksen kuivamädättämö sai ympäristö-

luvan 27.1.2017.

Maaliskuu
• Esitykset Kymen jätelautakunnalle Kotkan, Mäntyharjun 

sekä Kouvolan ja Iitin jätemaksutaksoista 1.7.2017 alkaen.
• Esitys Kymen jätelautakunnalle täydentävästä ekopiste- 

verkostosta.

Huhtikuu
• Hallitus teki esityksen yhtiökokoukselle yhtiön liiketoiminto-

jen jakamisesta ja tytäryhtiön perustamisesta.
 
Toukokuu
• Pakkausmuovijätteen keräyskokeilu kiinteistöiltä Kotkassa 

käynnistyi 1.5.2017.
• Yhtiökokous hyväksyi yhtiön liiketoiminnan jakamisen ja 

Ekokaari Oy-nimisen tytäryhtiön perustamisen 16.5.2017.
• Yhtiön 20-vuotisjuhlaa vietettiin Kuusankosken Koskelassa 

19.5.2017.

Kesäkuu
• YT-neuvottelut laitoshenkilöstön siirtymisestä tytäryhtiö  

Ekokaari Oy:lle päättyivät.
• Päätettiin investoinnista, jolla nostetaan lajittelulaitoksen 

kapasiteettia.

Heinäkuu
• Yhtiö osti Keltakankaan jätekeskusalueen vierellä sijaitsevan 

Kymen Kompostointilaitoksen 19.7.2017.

Syyskuu
• Yhtiön strategia tarkistettiin.

Lokakuu
• Yhtiön hallitus hyväksyi päivitetyn toimintapolitiikan.
• Esitykset Kymen jätelautakunnalle Keltakankaan jätekeskuk-

sen vastaanottomaksutaksaksi ja jäteasemien yhtenäistak-
saksi 1.1.2018 alkaen.

• Esitys Kymen jätelautakunnalle Iitin ja Kouvolan sekä   
Lapinjärven, Miehikkälän, Mäntyharjun, Pyhtään ja   
Virolahden ekomaksutaksaksi 1.1.2018 alkaen.

• Esitys Kymen jätelautakunnalle Mäntyharjun sako- ja umpi-
kaivolietteiden tyhjennysmaksutaksaksi 1.1.2018 alkaen.

 
Joulukuu
• Hyväksyttiin yhtiön jakautumissuunnitelma ja päätettiin 

Ekokaari Oy:n liiketoiminnan käynnistämisestä 1.1.2018.
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Tammikuu
• Yhtiö alkoi hoitaa Mäntyharjun sakokaivolietteiden kuljetuk-

sen asiakaspalvelua ja ajojärjestelyä 1.1.2017.
• Keltakankaan jätekeskuksen kuivamädättämö sai ympäristö-

luvan 27.1.2017.

Maaliskuu
• Esitykset Kymen jätelautakunnalle Kotkan, Mäntyharjun 

sekä Kouvolan ja Iitin jätemaksutaksoista 1.7.2017 alkaen.
• Esitys Kymen jätelautakunnalle täydentävästä ekopiste- 

verkostosta.

Huhtikuu
• Hallitus teki esityksen yhtiökokoukselle yhtiön liiketoiminto-

jen jakamisesta ja tytäryhtiön perustamisesta.

Toukokuu
• Pakkausmuovijätteen keräyskokeilu kiinteistöiltä Kotkassa 

käynnistyi 1.5.2017.
• Yhtiökokous hyväksyi yhtiön liiketoiminnan jakamisen ja 

Ekokaari Oy-nimisen tytäryhtiön perustamisen 16.5.2017.
• Yhtiön 20-vuotisjuhlaa vietettiin Kuusankosken Koskelassa 

19.5.2017.

Kesäkuu
• YT-neuvottelut laitoshenkilöstön siirtymisestä tytäryhtiö  

Ekokaari Oy:lle päättyivät.
• Päätettiin investoinnista, jolla nostetaan lajittelulaitoksen 

kapasiteettia.

Heinäkuu
• Yhtiö osti Keltakankaan jätekeskusalueen vierellä sijaitsevan 

Kymen Kompostointilaitoksen 19.7.2017.

Syyskuu
• Yhtiön strategia tarkistettiin.

Lokakuu
• Yhtiön hallitus hyväksyi päivitetyn toimintapolitiikan.
• Esitykset Kymen jätelautakunnalle Keltakankaan jätekeskuk-

sen vastaanottomaksutaksaksi ja jäteasemien yhtenäistak-
saksi 1.1.2018 alkaen.

• Esitys Kymen jätelautakunnalle Iitin ja Kouvolan sekä   
Lapinjärven, Miehikkälän, Mäntyharjun, Pyhtään ja   
Virolahden ekomaksutaksaksi 1.1.2018 alkaen.

• Esitys Kymen jätelautakunnalle Mäntyharjun sako- ja umpi-
kaivolietteiden tyhjennysmaksutaksaksi 1.1.2018 alkaen.

Joulukuu
• Hyväksyttiin yhtiön jakautumissuunnitelma ja päätettiin 

Ekokaari Oy:n liiketoiminnan käynnistämisestä 1.1.2018.

Olennaiset 
tapahtumat 2017



Jätteiden lajittelu, keräyspalvelut ja jätteiden käsittely mullistuivat
Kymenlaaksossa viimeisen kahdenkymmenen vuoden aikana. 
Samalla jätteiden sijoittamisesta kaatopaikalle siirryttiin jätteiden 
hyödyntämiseen raaka-aineina, polttoaineina ja maanrakennuksessa. 

Kymenlaakson Jäte 
20 vuotta

Kymenlaakson Jäte Oy
perustettiin, osakkaina 13 kuntaa 
(Anjalankoski, Elimäki, Hamina,Iitti, 
Jaala, Kotka, Kouvola, Kuusankoski, 
Miehikkälä, Pyhtää, Valkeala, Vehkalahti 
ja Virolahti), Kouvolan seudun kunta-
yhtymä ja neljä metsäteollisuusyhtiötä.

Energiajätteen keräys
kotitalouksista oransseilla pusseilla käynnistyi 
koko Kymenlaaksossa. Muilta kiinteistöiltä 
energiajäte kerättiin omiin astioihin. 
Optinen lajittelulaitos ja murskauslaitos 
valmistuivat Keltakankaalle.

Lapinjärven kunta
tuli osakkaaksi yhtiöön.

1997

1999

2000

2001
Keltakankaalle
valmistui yhdyskunta-
jätteen loppusijoitusalue 
(kaatopaikka).

2004

Neljän jäteyhtiön
yhteinen hankintaelin Kaakkois-Suomen  
hankintarengas (KSHR) perustettiin 
kilpailuttamaan sekajätteen energia-
käyttö yhteishankintana.

2005

Biojätteen keräys
taloyhtiöistä aloitettiin. 
Biojätteen kompostointi 
Keltakankaan jätekeskuksessa 
alkoi ns. tunnelikompostorissa.
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Kymenlaakson Jäte 
20 vuotta

2008

Kotkan Energian Hyötyvoimala
valmistui ja kotien roskapussit alettiin 
ohjata sinne polttoaineeksi lokakuusta 
alkaen. Roskapussien energiahyötykäyttö 
aloitettiin toisena alueena Suomessa.

2009

Kouvolan seudun 
kuntayhtymän
jätehuollon tehtävät ja työntekijät 
siirtyivät Kymenlaakson Jäte Oy:lle, 
kun kuusi kuntaa yhdistyivät
uudeksi Kouvolaksi.

2011

Kymen Bioenergia Oy:n 
biokaasulaitos valmistui ja biojätteen käsittely
laitoksessa alkoi. Mäntyharjun kunta liittyi osakkaaksi. 
Metsäteollisuusyhtiöt luopuivat omistamistaan 
Kymenlaakson Jäte Oy:n osakkeista, ja Kymenlaakson 
Jätteestä tuli 100-prosenttisesti kuntien omistama.

Mäntyharjun ja Kotkan
jätehuollon palvelutehtävät siirtyivät 
Kymenlaakson Jäte Oy:lle.

2012

2013

Sekalaisen jätteen 
käsittelylinjasto
valmistui Keltakankaan 
jätekeskukseen. Huonekalujen 
ja patjojen purkaminen 
käynnistyi Ahlmanintien
jäteasemalla.

2014

Entisten Kuusankosken 
ja Anjalankosken alueilla
alettiin järjestää jätteenkuljetuksia.

2015
Pyhtään
ekopisteet, saariston jätehuolto ja 
ekomaksulaskutus siirtyivät yhtiölle. 
Keltakankaan jätekeskukseen valmistui halli 
huonekalujen ja patjojen purkua varten.

2016

Ekopisteverkostosta
puolet siirtyi valtakunnallisen
Rinki Oy:n hoidettavaksi.

2017

Kymenlaakson Jäte Oy
täytti 20 vuotta 14.5.2017.



Isoimmat omat hankkeet liittyivät Kotkan jäteasemapalvelujen parantamiseen 
sekä orgaanisten jätteiden käsittelyyn. Vuoden aikana myös testattiin kaivojen 
täyttymistä mittaavia antureita ja uutta mobiilisovellusta. Oppilaitosten kanssa 
tehtiin yhteistyötä hankkeissa ja päättötöissä.

Kotkan jäteasemahanke
Kotkan nykyinen Heinsuon jäteasema sijaitsee sivussa 
asukkaiden päivittäisiltä reiteiltä. Tavoitteena oli siirtää 
Kotkan jäteasemapalvelu liikenteellisesti paremmin saa-
vutettavaan paikkaan Jumalniemeen. Vuoden aikana jäte-
asemahankkeeseen tehtiin tarveselvitys, investointipää-
tös ja hankesuunnitelma, joka sisältää hankeohjelman ja 
projektiohjelman. Asemasta tulee älykäs, uutta teknologi-
aa hyödyntävä 24/7 toimiva kierrätysasema, joka avautuu 
yleisölle vuonna 2019. 

Keltakankaalle oma kuivamädätyslaitos
Kymenlaakson Jäte Oy:lle konseptoitiin oma käsittelyme-
netelmä ja -laitos orgaanisille jätteille. Kuivamädätyslaitos 
perustuu mesofiiliseen panosperusteiseen suotopetipro-
sessiin. Laitos rakennettiin kesän aikana ja saatiin koe-
käyttöön syksyllä.  Laitos tilattiin Metener Oy:ltä. Inves-
tointi on 100-prosenttisesti kotimainen.

Yhtiön toiminnan ilmastovaikutukset
Yhtiö teki selvityksen ilmastovaikutuksista laskemalla 
koko toiminnan hiilijalanjäljen yhdessä LCA-Consulting-

Kehityshankkeet

Hyötyvirta ry:n avointen ovien päivä Kymenlaakson 
Jäte Oy:n Keltakankaan jätekeskuksessa.
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Kehityshankkeet
yhtiön kanssa. Tarkasteltujen jätteiden käsittelystä aiheu-
tuva hiilijalanjälki oli vuonna 2017 noin -54 000 tonnia CO2 
–päästöjä.

Selvityksessä tarkastelluista jätteistä saadaan siis saman 
verran päästöhyvityksiä, jonka noin 6000 suomalaista ai-
heuttaa.

Päästöjen vähentämistä voi edistää 
kilpailutuksissa
Jätteenkuljetusten päästöjen arviointia ja vähentämistä 
selvitettiin diplomityössä. Työtä tehnyt Petri Penttinen 
pohti myös, miten tutkimuksen tuloksia voisi huomioida 
kuljetusurakoiden kilpailutuksissa. Työssä selvisi, että kulje-
tusten hiilidioksidipäästöjä voisi vähentää jopa 98 prosen-
tilla, jos käytössä olisi biopolttoaineita ja uusia ajoneuvo-
teknologioita. Näiden käyttöönottoon voidaan vaikuttaa 
kilpailutuksissa. 

Kaivotyhjennyksissä testattiin 
täytön seurantaa
Sako- ja umpikaivojen tyhjennyksessä testataan kaivojen 

täytön seurantaa antureilla. Tavoitteena on luoda palve-
lumalli, jossa kaivojen tyhjennys tapahtuisi ajantasaiseen 
tietoon perustuen eikä tulvimisvaaraa ole. Hanke toteute-
taan yhteistyössä Kinnon ja Kaakkois-Suomen ammattikor-
keakoulun kanssa.  

Jätehuollon sovellus testikäytössä Kotkassa
Kotkalaisissa taloyhtiöissä testattiin JäteAppi-mobiilisovel-
lusta, jolla asukkaat pystyivät muun muassa ilmoittamaan 
jäteastioiden täyttötilanteesta tai jätepisteiden ongelmista. 
Tavoitteena oli tarkastella, voisiko tällaista sovellusta käyt-
tää apuna jätteenkuljetusten optimoinnissa. Kymenlaakson 
Jäte oli mukana hankkeessa, jota hallinnoi Cursor Oy.

Yhteistyötä oppilaitosten kanssa
Kymenlaakson Jäte oli mukana Kouvolan seudun ammat-
tiopiston ja Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun TKI-
energiakeskittymä-hankkeessa. Hankkeen tarkoituksena 
on lisätä yhteistyötä ammatillisen ja korkeakouluasteen 
oppilaitosten välillä sekä luoda uudenlainen tutkimusym-
päristö.



Henkilöstöasioissa vuosi oli vaihteleva. Vuotta leimasivat hallituksen 
kilpailukykytoimenpiteet ja yhtiössä tehtävään yritysjärjestelyyn liittyvät 
yt-neuvottelut. Työnohjaukset päättyivät. Yhtiön 20-vuotisjuhlan
yhteydessä yhtiö muisti pitkäaikaisia työntekijöitään. 

Henkilöstötilinpäätös
2013 2014 2015 2016 2017

Henkilöstön määrä kpl 41 42 43 47 47

Henkilöstön määrä htv 42,5 42,1 43,5 44,9 46,9

Määräaikaisten osuus % htv:sta 4,1 6,4 11,1 8,4 10,0

Henkilöstön keskimääräinen vaihtuvuus 0,3 0,21 0,2 0,1 0,1

Keskimääräinen työsuhteen pituus (v) 8,8 8,4 9,9 10,8 11,8

Henkilöstön keski-ikä 39,4 40,7 41,6 41,5 42,4

Naisten osuus % (määräaikaisista %) 40,5 (42) 35 (40) 42 (33) 40,5 (60) 39,5 (50)

Miesten osuus % (määräaikaisista %) 59,5 (58) 65 (60) 58 (67) 59,5 (40) 60,5 (50)

Koulutus € / htv 1480 727 1019 606 515

Virkistys- ja harrastustoiminnan kulut € / htv 262 563 344 240 171

Tapaturmataajuus 3 1 6 3 1

Tapaturmapoissaolot päivä / htv 0,7 0,43 1,1 0,1 0,0

Sairauspoissaolot päivä / htv 13,6 6,8 12,2 10,2 5,7

Työterveyshuolto € / htv 360 376 369 474 460

Työsuojelu € / htv 304 83 11 11,5 147,7

Henkilötyövuoden hinta € / htv 45 557 50 333 51 636 50 802 49 606

Henkilöstö

Kymenlaakson Jäte Oy:n 20-vuotisjuhlassa 
muistettiin yhtiön pitkäaikaisia työntekijöitä.
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Määräaikaisten osuus % htv:sta 4,1 6,4 11,1 8,4 10,0

Henkilöstön keskimääräinen vaihtuvuus 0,3 0,21 0,2 0,1 0,1

Keskimääräinen työsuhteen pituus (v) 8,8 8,4 9,9 10,8 11,8

Henkilöstön keski-ikä 39,4 40,7 41,6 41,5 42,4

Naisten osuus % (määräaikaisista %) 40,5 (42) 35 (40) 42 (33) 40,5 (60) 39,5 (50)

Miesten osuus % (määräaikaisista %) 59,5 (58) 65 (60) 58 (67) 59,5 (40) 60,5 (50)

Koulutus € / htv 1480 727 1019 606 515

Virkistys- ja harrastustoiminnan kulut € / htv 262 563 344 240 171

Tapaturmataajuus 3 1 6 3 1

Tapaturmapoissaolot päivä / htv 0,7 0,43 1,1 0,1 0,0

Sairauspoissaolot päivä / htv 13,6 6,8 12,2 10,2 5,7

Työterveyshuolto € / htv 360 376 369 474 460

Työsuojelu € / htv 304 83 11 11,5 147,7

Henkilötyövuoden hinta € / htv 45 557 50 333 51 636 50 802 49 606

Tapahtumat 2017
• Kevään liikuntapäivä Kotkassa, huhtikuussa,  18 osallistujaa
• Yhtiön 20-vuotisjuhlat Kouvolassa, toukokuussa,   

26 osallistujaa
• Työhuvinvointipäivä Linnanmäellä, Helsingissä,   

syyskuussa, 13 osallistujaa + 6 avecia
• Jätelaitosten yhteiset pikkujoulut Tallink Siljalla,   

marraskuussa, 16 osallistujaa

Työpaikkakokoukset
21.2. Työpaikkakokous, 23.5. Työpaikkakokous, 
12.9.  Työpaikkakokous, 12.12.  Työpaikkakokous

Koulutukset 2017

Tammikuu
• Tulityökurssi, 2 hlöä
• Työturvallisuuskorttikurssi, 2 hlöä

Helmikuu
• Jätehuollon hygieniakoulutus, 5 hlöä
• JLY:n Esimiespäivät, 2 hlöä
• Arrow-Novi-koulutus, 2 hlöä
• Cloudia-koulutus, 3 hlöä
 
Maaliskuu
• JLY:n Johdon päivät, 1 hlö

Huhtikuu
• JLY ry Taloushallinnon ajankohtaispäivät, 4 hlöä
• Toimintajärjestelmäseminaari, 1 hlö
• Jätelaitosraportointi-koulutus, 1 hlö
• JLY:n Ympäristöntarkkailun ajankohtaispäivät,   

2 hlöä
 
Toukokuu
• JLY Jätelaitospäivät 10.–11.5., 4 hlöä
• Tulityökorttikoulutus, Mikkeli, 1 hlö
• Työturvallisuuskorttikoulutus, Mikkeli, 1 hlö

Kesäkuu
• Rytminmuutos-johtajuuskoulutus, 1 hlö
• Cloudia-koulutus, 3 hlöä
• Ympäristökasvatuspäivät, 2 hlöä

Elokuu
• Accuna-koulutus, 1 hlö

Syyskuu
• KIVO koulutus jätehuollon luottamushenkilöille,  

1 hlö
• KIVO Kenttäväenpäivät, 3 hlöä
• Cloudia Kilpailutusjärjestelmän käyttäjäkoulutus,  

8 hlöä
 
Lokakuu
• Some-viestinnän koulutus, 1 hlö 
• MST Consulting Oy:n Jätelaitosten ryhmätapaami-

nen, 2 hlöä 
• LCA Consulting Oy:n Kaatopaikkakaasukoulutus,  

3 hlöä
• Accuna-budjetointijärjestelmäkoulutus, 7 hlöä

Marraskuu
• Suomen Ensiapukoulutus Oy Työsuojelun/  

Työhyvinvoinnin perehdytyskoulutus, 1 hlö
• KIVO Viestintä- ja neuvontapäivät, 3 hlöä
• Jätelautakuntien neuvottelupäivät, 2 hlöä 
• GDRP-työpaja, 2 hlöä
• AEL Näytteenotto ympäristötutkimuksissa –  

näytteet maaperästä ja kiinteistä jätteistä, 1 hlö
• KIVO Kiertovoimapäivät, 2 hlöä
 

Henkilökunnan määrä pysyi ennallaan. Kesätyöntekijöitä palkattiin 
yhteensä yhdeksän. Siviilipalvelusta oli yhtiössä suorittamassa vuo-
den aikana kaksi henkilöä. Helmikuun alussa otettiin käyttöön työajan 
pidennys (kiky) työmarkkinakeskusjärjestön tekemän ratkaisun mukai-
sesti. 

Yhtiö noteerattiin Duunista toimeen -kampanjassa viidenneksi 
eniten alle 30-vuotiaita nuoria työllistäneenä yrityksenä. Yhtiö antoi 
vuoden aikana työtä yhteensä 11 nuorelle.

Yhtiö huomioi pitkäaikaisia työntekijöitään
Kymenlaakson Jätteen 20-vuotisjuhlassa toukokuussa huomioitiin 
pitkään palvelleita työntekijöitä Kymenlaakson Kauppakamarin ansio-
merkeillä. Ansiomerkeillä muistettiin juhlassa ja juhlan jälkeen yhteen-
sä kahtatoista työntekijää, kahdeksaa yli 15 vuoden työstä, yhtä yli 20 
vuoden ja kolmea yli 25 vuoden työstä jätehuollon parissa. 

Työhyvinvointiasiat
Henkilöstölle tehtiin täydentävä kysely, jolla haettiin tarkempia näke-
myksiä edellisvuonna tehdyssä laajassa työhyvinvointikyselyssä esille 
nousseisiin kehitysaiheisiin, joita olivat muutoksen hallinta, kommu-
nikaatio ja viestintä sekä stressi. Kyselyssä saatiin hyviä toimenpide-
ehdotuksia. 

Edellisvuonna aloitettua, koko henkilökunnalle tarjottua työnohja-
usta jatkettiin alkuvuoden aikana. Työnohjaus sisälsi sekä yksilö- että 
ryhmätapaamisia. Työnohjauksen tuloksista kuultiin loppuyhteenveto 
toukokuun työpaikkakokouksessa. 

Edellisvuosien tapaan henkilökunnalle jaettiin myös liikunta- ja 
kulttuuriseteleitä. Työntekijöille järjestettiin kaksi TYKY- ja hyvinvointi-
päivää, toinen keväällä ja toinen syksyllä. 

Työsuojelu
Työtapaturmien suhteen vuosi oli hyvä, vuoden aikana sattui vain yksi 
pieni haveri. Sairauspoissaolojen määrä väheni edellisvuodesta. Män-
tyharjun jäteasemalla tehtiin työsuojelutarkastus, jonka jälkeen muun 
muassa alueen liikenneturvallisuutta kehitettiin. 

YT-neuvottelut
Loppukevään ja kesän aikana yhtiössä käytiin YT-neuvottelut yritys-
palvelujen eriyttämisen vuoksi. YT-neuvotteluissa selvitettiin tytäryh-
tiöön siirtyvät työntekijät. Uuteen tytäryhtiöön siirtyy vuoden 2018 
alussa kokonaan tai osittain 11 työntekijää.

Työpaikkakokoukset
Koko henkilöstölle tarkoitettuja, yt-lain mukaisia työpaikkakokouksia 
järjestettiin vuoden aikana neljä. Viimeisessä, joulukuun kokouksessa 
henkilökunta äänesti Vuoden työntekijäksi tasaäänillä jäteasemanhoi-
taja Matti Niemisen ja jätehuoltotyöntekijä Hannu Cederin.



Viestinnän vuosi oli jälleen vauhdikas. Palveluissa tapahtui 
vuoden aikana useita muutoksia ja kokeiluja, joista tiedo-
tettiin asukkaille. Mäntyharjun sako- ja umpikaivotyhjennys-
ten asiakaspalvelu siirtyi urakoitsijalta yhtiön hoidettavaksi 
vuoden alussa. Kotkassa aloitettiin keväällä pakkausmuovien 
keräyskokeilu taloyhtiöille. 

Syksyllä kerrottiin Kotkansaaren Kierrätysaseman käynnis-
tymisestä. Myös jätehuollon taksoihin tuli muutoksia, merkit-
tävin muutos oli Kouvolan ekomaksun vaihtuminen henki-
lölukumäärään perustuvasta maksusta asuntokohtaiseen 
maksuun. Syksyllä aloimme myös valmistautua yrityspalvelu-

jen eriyttämiseen ja valmistella uuden tytäryhtiön viestintää.

Mökkiläisten jätehuoltoon muutoksia
Keväällä selviteltiin, miten jätehuolto saadaan järjestettyä 
saarissa sijaitseville vapaa-ajan kiinteistöille, oli saari sitten 
merellä tai sisävesistössä. Kymen jätelautakunnan päätös 
syksyltä 2016 lakkautti vanhat koti-mökkikimpat, ja asukkaat 
tarvitsivat uutta ohjausta jätehuoltonsa järjestämiseen. Ai-
heesta pidettiin info-tilaisuuksia mm. Kouvolassa ja Pyhtäällä 
ja laadittiin tiedotusmateriaalia asiakaspalvelulle sekä juttu 
Roskaviestiin. 

Viestinnän vuosi käynnistyi videotuotannolla, jatkui veneilijöiden ja kesämökki-
läisten jätehuollon parissa ja päättyi verkkosivu-uudistuksen käynnistymiseen. 
Roskaviesti-lehti jaettiin joka kotiin ja mökkiläisille kaksi kertaa.

Viestintä

Yhtiön esittelyvideota kuvattiin tammikuussa. Videolla esiintyvät 
yhtiön omat työntekijät, kuvauskohteena kenttäpäällikkö Janne karhu.
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Tammikuu
• Videoiden kuvauspäivä

Helmikuu
• Verkkosivu-uudistuksen valmistelu käynnistyi
 
Maaliskuu
• Mökkiläisten ja veneilijöiden jätehuollon  

ohjeistus valmistui, tiedotustilaisuuksia

Toukokuu
• Kotkan muovipakkausten keräys käynnistyi
• Yhtiön vuosikertomus ja sähköinen   

vuosikertomus valmistuivat
• Kymenlaakson Jäte juhli 20. vuottaan 19.5.   

ravintola Koskelassa Kuusankoskella
• Roskaviesti jaettiin jokaiseen kotiin koko  

toimialueella sekä osoitteellisena kesäasukkaille

Kesäkuu
• Kymenlaakson Jäte sai Yhteiskunnallinen yritys 

-merkin.

Heinäkuu
• Kotkansaaren Kierrätysasema aloitti toimintansa

Elokuu
• Kouvolan jätehuolto oli asukkaiden mielestä  

Suomen parasta valtakunnallisessa Yhdyskunta-
tekniset palvelut -tutkimuksessa

• Jätehuollon viestinnän ja neuvonnan toimivuus 
oli Kouvolassa toiseksi parasta ja Kotkassa  
viidenneksi parasta em. tutkimuksessa

• Tarjoukset verkkosivujen uudistuksesta

Syyskuu
• Verkkosivujen uudistus käynnistyi
 
Marraskuu
• Roskaviesti jaettiin jokaiseen kotiin koko  

toimialueella sekä osoitteellisena kesäasukkaille

Joulukuu
• Sidosryhmiä tavattiin joululounailla Kotkassa ja 

Kouvolassa

Viestinnän vuosi 

Verkkosivu-uudistus käyntiin
Keväällä käynnistettiin verkkosivujen uudistamisprojekti. Tulevan 
verkkopalvelun määrittelyyn ja tarjouspyynnön valmisteluun 
hankittiin asiantuntija-apua. Sisäisesti selvitettiin eri palvelualo-
jen tarpeet uudistukselle. Tavoitteeksi muodostui verkkosivus-
ton uudistaminen palvelujen käyttöliittymäksi. Verkkosivujen 
valmistus kilpailutettiin kesällä. Syksyn aikana sivustolle luotiin 
rakenne ja graafinen ilme. 

Yhtiö juhli 20. toimintavuottaan
Vuosi 2017 oli yhtiön 20. toimintavuosi ja yhtiö vietti 20-vuotis-
juhliaan toukokuussa. Juhlavuosi pysähdytti miettimään 20 vuo-
den kehitystaivalta taaksepäin. Kymenlaaksolaisen, usein edis-
tyksellisen jätehuollon kehitysvaiheita kerrattiin muun muassa 
kevään Roskaviesti-lehdessä.

Palveluja omistajakunnille
Vuoden aikana jatkettiin jo aiemmin käynnistynyttä terveyden-
huollon jätehuolto-ohjeistuksen päivittämistä. Samalla tutustut-
tiin terveydenhuollon ja sairaanhoidon toimipisteiden tarpeisiin. 
Roolinamme jätehuoltoketjussa on huolehtia siitä, että meille 
tulevat ja meiltä eteenpäin lähtevät materiaalit ovat mahdolli-
simman oikein lajiteltuja ja oikeanlaatuisia jatkohyödyntämisen 
kannalta. Koulutimme terveydenhuollon ekotukihenkilöitä, jotka 
saivat eväitä kierrätyksen edistämiseen omissa toimipisteissään.

Viestinnän onnistuminen
Viestinnän onnistumista voitiin suhteuttaa muun Suomen ta-
soon, kun FCG Efekon tekemä Kuntien yhdyskuntatekniset pal-
velut 2017 -tutkimus valmistui. Kahdeksastatoista osallistuneesta 
kunnasta ja kaupungista kouvolalaiset olivat toiseksi tyytyväi-
simpiä jätehuollon tiedotukseen ja neuvontaan ja kotkalaiset 
viidenneksi tyytyväisimpiä. Muita toimialueemme kuntia ei tällä 
kertaa osallistunut tutkimukseen.

Ajankohtaisuudesta ja avoimuudesta  
huolehdittiin
Vuoden aikana yhtiö julkaisi verkkosivuillaan 91 tiedotetta ajan-
kohtaisista asioista ja alueen viestimille lähetettiin 55 tiedotetta. 
Lehti-ilmoituksia julkaistiin 50 ja radiomainoskampanjoita oli yh-
teensä seitsemän. Verkkosivujen käyttö pysyi suunnilleen ennal-
laan. Yhtiön verkkosivuilla käytiin vuoden aikana 110 000 kertaa, 
kävijämäärä pysyi ennallaan noin 75 000:ssa. Sisäisen tiedotuk-
sen uutiskirje ilmestyi vuoden aikana 13 kertaa.

Viestintä

Teillä on erinomaisen hyvää 
tiedotusta. Siitä on meille 
isännöitsijöille paljon apua.
Kotkalainen isännöitsijä tapaamisessa 4.5.2017



Neuvonnan vuosi oli monipuolinen ja vilkas. Vuoden 
aikana kohdattiin esimerkiksi isännöitsijöitä ja yhdistyk-
siä, maahanmuuttajia ja ikäihmisiä. Lajittelun, palvelujen 
ja ajankohtaisten muutosten lisäksi aiheita olivat muun 
muassa kompostointi ja muovipakkausten keräys kiin-
teistöiltä. 

Neuvonta ja ympäristökasvatus kouluissa
Merkittävin ympäristökasvatuksen ja neuvonnan koh-
deryhmä olivat edelleen koulut ja muut oppilaitokset. 

Peruskouluissa neuvottiin yhteensä noin 3 700 oppi-
lasta. Näistä noin tuhat oli peruskoulun 4. luokkalaisia. 
Neljännet luokat on pyritty neuvomaan kattavasti koko 
toimialueella jo useiden vuosien ajan. 

Tavoitteenamme on neuvoa yhä enemmän myös 
opettajia, jotta kouluihin kertyisi osaamista. Vuoden 
aikana kouluneuvonnan yhteydessä kohdattiin yhteen-
sä noin 180 opettajaa. Lisäksi KYY -verkoston hankkeen 
järjestämässä opettajien koulutuspäivässä 30.9. yhtenä 
valinnaisena osiona oli vierailu Kymenlaakson Jätteen 

Neuvonnan ja ympäristökasvatuksen tärkein kohderyhmä ovat 
koulujen oppilaat ja opettajat. Vuoden aikana noin 3 700 koululaista 
osallistui jäteneuvontatunneille. Kymmenkunta luokkaa tutustui 
uuteen Roskapolkuun. Myös opettajat, isännöitsijät ja kuntien 
ekotukihenkilöt saivat räätälöityä neuvontaa. 

Neuvonta ja 
ympäristökasvatus

Huutjärven koulun 6B tutustumassa 
Roskapolun jäteaiheiseen rastitehtävään.
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jätekeskuksessa. Jätekeskukseen tutustui 60 opettajaa. 
Yhtiön 20. juhlavuoden kunniaksi yhtiö tarjosi bussikulje-

tukset kymmenelle koululuokalle, jotta ne pääsivät vieraile-
maan Keltakankaan jätekeskuksen Roskapolulla. Roskapolkua 
paranneltiin lyhentämällä reittiä ja lisäämällä suojatie. Polulla 
kävi syksyn aikana noin 260 oppilasta ja parikymmentä opet-
tajaa.

Tietoa ammattiin opiskeleville
Toinen merkittävä oppilaitosten ryhmä ovat ammattioppi-
laitokset, joissa neuvontaa olikin monipuolisesti vuoden mit-
taan. Oppia saivat niin hiusalan, luonnonvara-alan, logistiikan 
kuin matkailu- ja ravintola-alankin opiskelijat.

Aktiivisesti KYY-verkostossa
Olimme aktiivisesti mukana Kymenlaakson ympäristökasva-
tusverkosto KYY:n opettajankoulutushankkeen ohjausryh-
mässä. Hanke tarjosi perusopetuksen opettajille mahdolli-
suuksia päivittää osaamistaan uuden OPSin edellyttämän 
kestävän elämäntavan opettamiseksi. Lisäksi olimme Kouvo-
lan Kerkko- ja Kotkan Keke-verkostojen kanssa järjestämässä 
Tavaranvaihtopäivät -tapahtumia. 

Neuvontapalvelua omistajakunnille
Vuoden aikana kohdattiin monia erilaisia aikuisryhmiä. Kun-
tien ekotukihenkilöitä koulutettiin kuntien järjestämissä kou-
lutustilaisuuksissa. Terveydenhuollon jätehuolto nousi esille 
vuoden aikana useaan kertaan, ja ohjeistuksen ja neuvonnan 
tarpeeseen pyrittiin vastaamaan. Työ jatkuu.

Ympäristökoulutus henkilöstölle
Yhtiö strategian mukaisesti henkilöstölle järjestetään ympä-
ristökoulutusta osana työpaikkakokouksia. Ympäristökoulu-
tusten aiheina olivat ympäristönsuojelu jäteyhtiön toimin-
nassa, yhtiön tukeman kansalaisjärjestön ympäristöprojekti 
Sri Lankassa sekä yhtiön ympäristökasvatuksen ja neuvon-
nan työ ja tulokset. 

Neuvonta ja 
ympäristökasvatus

Meillä käy koululla paljon vierailijoita, 
mutta mukavaa, että kävi joku, 
joka saa lapset innostumaan.
Palaute haminalaiselta opettajalta 
kouluneuvonnan jälkeen 28.9.2017

Kouluissa kierrettiin neuvomassa:
• 4. luokkalaisia 1 025 hlöä
• muiden luokkien oppilaita 2 651 hlöä
• opettajia 178 hlöä
 
Muita neuvontatapahtumia oli yli 50,
muun muassa:  
• 3 kompostointitilaisuutta
• 3 isännöitsijätilaisuutta
• 8 tilaisuutta ammattiin opiskeleville
• 4 tilaisuutta ekotukihenkilöille
• 11 ryhmää Roskapolulla

Poimintoja neuvontatilaisuuksista:

Helmikuu
• 13.2. Lajitteluneuvontaa matkailu- ja ravintola-

alan opiskelijoille
 
Maaliskuu
• 9.3. Asiaa vapaa-ajan asuntojen jätehuollosta 

Kuusankosken veneilijöille
• 16.3. Koulutus Kouvolan terveydenhuollon  

ekotukihenkilöille 
• 21.3. Kotkan saaristotoimikunta, asuinkiinteistö-

jen jätehuollosta

Huhtikuu
• 24.4. Muovipakkausten keräyskokeilu Kotkan 

isännöitsijöiden kanssa 
• 8–9.4. RAK2017-messut Kouvolassa

Toukokuu
• 4.5. Kompostointi-ilta Valkealassa 
• 6.5. Lajitteluneuvontaa Hyötyvirran avoimet 

ovet- tapahtumassa

Kesäkuu
• 26.6 Neuvontateltta Mäntyharjun markkinoilla 
• 27.6. Kompostointi-ilta Jaalassa 

Syyskuu
• 30.9. KYY-verkoston koulutuspäivä opettajille, 

vierailu Keltakankaan jätekeskuksella

Lokakuu
• 25.10. Lajitteluneuvontaa maahanmuuttajien  

kotoutumiskoulutuksessa
 
Marraskuu
• 7.11. neuvontateltta Kausalan markkinoilla 
• 9.11. Dyykkaaks sulla -tapahtuma erityis- 

oppilaille 

Neuvonnan vuosi 



Mäntyharjun sako- ja umpikaivojen tyhjennysten asiakaspalvelu 
siirtyi vuoden alussa yhtiölle. Muovipakkausten keräyskokeilu 
alkoi Kotkassa toukokuussa.

Jätteenkuljetukset

1,2 miljoonaa
tyhjennystä vuodessa 

4 700
tyhjennystä päivässä 

Muovinkeräys kokeilu alkoi
Kotkassa aloitettiin kokeilu muovipakkausten erilliskeräykses-
tä suoraan kotipihoista. Tavoitteena on selvittää asukkaiden 
kiinnostusta muovin lajitteluun sekä tarkkailla kerätyn muovin 
laatua. Vuoden lopussa muovipakkausten erilliskeräyskohteita, 
taloyhtiöitä sekä pientaloja, oli yhteensä noin 140 kpl. Kokeilu 
jatkuu heinäkuun 2018 loppuun.

Kaivourakka alkoi Mäntyharjulla
Mäntyharjun sako- ja umpikaivolietteiden kuljetusten ajojär-
jestely, asiakaspalvelu ja laskutus siirtyivät Kymenlaakson Jät-
teelle 2017 alusta. Yhtiö hoiti näitä tehtäviä nyt ensimmäistä 
kertaa. Vuoden aikana tehtiin yhteensä 1 170 kaivotyhjennystä.

Kuljetuspalveluja omistajille
Kotkan kaupungin kiinteistöjen kaikki jätteenkuljetukset kilpai-
lutettiin, ja mukaan otettiin myös Carean ja Ekamin kohteet. 
Urakan kilpailutukseen sisällytettiin mahdollisuus punnitsevan 
kuljetuskaluston käyttöön. Uusi urakka alkoi heinäkuun alussa.

Kuljetukset työllistävät useita yrittäjiä
Yhtiö hoitaa kotitalouksien loppu- ja biojätteen kuljetukset 
Iitissä, Kotkassa, Kouvolassa ja Mäntyharjulla. Näillä alueilla jär-

jestetään myös hyötyjätteiden kuljetuksia. 
Kaikki yhtiön järjestämät jätteenkuljetukset on kilpailutettu 

ja astiantyhjennyksiä hoitavat urakoitsijat. Kuljetusurakoitsi-
jat tekevät myös jäteasemien lavatyhjennyksiä, ekopisteiden 
astiatyhjennyksiä, jätekeskuksen siirtokuormauksia ja keräys-
palveluiden kuljetuksia. Yhtiöllä ei ole omaa kuljetuskalustoa, 
joten kuljetuksilla työllistetään monia yrittäjiä.
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  kpl

Kiinteistökohtainen 23 991 

Kimppaan liittyneet  7 007  

Taloyhtiökohtainen jäteastia 1 750 

Kouvola-Iitti

 kpl

Kiinteistökohtainen 3 361

Kimppaan liittyneet  3 866 

Taloyhtiökohtainen jäteastia 159 

Mäntyharju

 kpl

Kiinteistökohtainen 8 669  

Kimppaan liittyneet  442  

Taloyhtiökohtainen jäteastia 860

Kotka

Jätteenkuljetusten 
tunnuslukuja 2017
 
Jätehuollon järjestäminen 

Kiinteistöiltä kuljetetut jätemäärät

Sopimuskumppanit kunnan 
järjestämässä jätteenkuljetuksessa 
ja jäteastiatyhjennyksissä

Biojätteen kuljetus 
• Kouvolan ja Iitin alueella: Sihvari Oy
• Kotkan alueella: Remeo Oy 
• Mäntyharjun alueella: RL-huolinta Oy 

Loppujätteen kuljetus
• Kouvola-Iitti: Jätehuolto Laine Oy, Jätehuolto E.   

Parkkinen Oy
• Kotkan alueella: Remeo Oy 
• Mäntyharjun alueella: RL-huolinta Oy 

Sakokaivojäte
• Mäntyharjun alueella: Jätehuolto Laine Oy

Sopimuskumppanit 
muussa jätteenkuljetuksessa

Kotkan kaupungin Tilapalvelu
• Biojäte ja loppujäte: Jätehuolto Laine Oy
• Hyötyjätteet: Jätehuolto E. Parkkinen Oy
• Erityisjätteet: Fortum Waste Solutions

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

Kuljetus Lanki Oy

Puolustushallinnon Rakennuslaitos
• Jätehuolto Laine Oy

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,  

Virolahti, Miehikkälä, Pyhtää: Jätehuolto E. Parkkinen Oy

Vaarallisen jätteen keräykset
• Lassila & Tikanoja Oyj
• Fortum Waste Solutions Oy (apteekkien lääkejätteet)

Jätekeskuksen siirtokuljetukset/-kuormaukset
• Jätehuolto E. Parkkinen Oy
• Kotkan Lava-Apu Oy 
• Ekoturve OyKouvola–Iiitti

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

Kuljetus-
urakoitsijat 2017

30 000 tonnia

25 000

20 000

15 000

10 000

5 0000

0

Kotka Mäntyharju

Loppujäte

Biojäte 

Teidän ja koko Kymenlaakson 
Jäte Oy:n kanssa on mukava 
ja helppo asioida!
Palaute viranomaiselta jätteenkuljetusten 
asiakaspalveluun 22.12.2017



Koti-mökkikimppojen purku työllisti
Kymen jätelautakunta päätti syyskuussa 2016, että ns. 
koti-mökkikimppa ei ole enää hyväksytty tapa järjestää 
vapaa-ajankiinteistön jätehuolto. Lautakunta antoi muu-
toksista tiedottamisen jäteyhtiön asiakaspalvelun tehtä-
väksi. Vuoden aikana noin 2 000 taloudelle lähetettiin 
tiedotuskirje, jossa kerrottiin muutoksesta ja tarvittavista 
toimenpiteistä. 

Kouvolan ja Iitin ekomaksut uudistuivat
Ekomaksujen maksuperusteet muuttuivat vuoden 2017 
alusta alkaen Kouvolassa ja Iitissä. Maksu oli aiemmin pe-
rustunut talouden henkilömäärään, mutta nyt maksupe-

rusteeksi otettiin kiinteistön käyttötarkoitus. Uudistus 
työllisti henkilökuntaa mm. rekisterin uusimisen vuoksi.

Kyselyssä hyvät tulokset kuljetuksista ja 
palvelusta
Kouvolalaiset arvioivat jälleen kotikaupunkinsa jätehuol-
lon Suomen parhaaksi valtakunnallisessa FCG Efekon 
tutkimuksessa. Jätteenkuljetukseen kotkalaiset olivat 
toiseksi tyytyväisimpiä ja kouvolalaiset kolmanneksi tyy-
tyväisimpiä, kun kuntia oli kyselyssä mukana 18.

Yhteydenpitoa asiakkaisiin
Isännöitsijöille järjestettiin Kotkassa ja Kouvolassa mar-

Asiakaspalvelu
Alkuvuonna asiakaspalvelua työllisti pitkään käytössä olleen 
koti-mökkikimppakäytännön purku. Laskutuksessa työskenneltiin 
paljon Kouvolan ja Iitin ekomaksumuutoksen parissa. Muutokset 
toivat kasvua puheluiden ja sähköisen asioinnin määrään.

Kymenlaakson Jäte palvelee 
taloyhtiöitä tarvittaessa myös
toimittamalla kiinteistölle jäteastiat. 
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raskuussa jouluglögitilaisuudet, joissa kerrottiin jätehuol-
lon ajankohtaisista asioista. Isännöitsijöitä tiedotettiin 
myös useilla sähköisillä uutiskirjeillä.

Koti-mökkikimppojen lakkauttaminen kasvatti yhtiöön 
tulleiden puheluiden määrää. Jätteenkuljetusten asiakas-
palveluun soitettiin vuoden aikana lähes 17 000 puhelua, 
kun edellisvuonna puheluita tuli 13 300. Vastausprosentti 
oli 92 eli lähes kaikkiin puheluihin vastattiin suoraan. Lo-
put puhelut kääntyivät yhtiön puhelinvaihteeseen.

Yhtiön internetsivuilla täytettiin vuoden aikana yli 
1 600 sähköisen asioinnin lomaketta. Jätteenkuljetusten 
asiakaspalveluun tuli vuoden aikana lisäksi noin 4 600 
sähköpostiyhteydenottoa.

Vaakavastaanotto
Vuoden aikana vastaanotossa punnittiin 23 491 kuormaa. 
Lisäksi käsiteltiin 5 180 Hyötyvoimalan punnitusta ja 576 
Kouvolan Veden biokaasulaitoksen punnitusta.

Asiakaspalvelu

Annan pelkkiä hymynaamoja. 
Valot vaihtuvat nopeasti 
ja laput tulevat nopeasti.
Vaakavastaanoton asiakas palautekyselyssä 
28.7.2017

Lähetetyt laskut 2017

Tyhjennyslaskut  153 158 kpl 

Ekomaksulaskut  47 634kpl 

Jäteasemalaskut  1 422 kpl 

Vaakalaskut  4 989 kpl
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Palvelu
Kiinteistön omia tai useamman 
kiinteistön yhteisiä jäteastioita

Määrä
• 36 021 pientaloutta ja vapaa-ajan-

asuntoa
• 2 769 taloyhtiötä
• 11 315 jätekimppaan kuuluvaa       

taloutta

Maksu
Tyhjennystaksan mukaisesti

Jätelaji
Loppujäte, biojäte, paperi, metalli, 
kartonki, lasi, muovipakkaukset      
(kokeiluna Kotkassa)

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

Määrä
• 9 kpl, yhteenlaskettu kävijämäärä 

166 154
• Lisäksi kierrätysasema Kotkassa, 

kävijöitä 2 535

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

Jätelaji
Metalliromut, sähkölaitteet, haravointi-
jäte, puujäte, energiajäte, kivijäte
kipsijäte, kattohuopa, tasolasi, hyödyn-
tämiskelvoton jäte, lajittelematon jäte

Keräys- ja
palvelupisteet

Kiinteistö-
kohtainen keräys
Iitti, Kotka, Kouvola, Mäntyharju

Ekopisteet
Iitti, Kotka, Kouvola, Lapinjärvi, 
Mäntyharju, Pyhtää, Hamina, 
Miehikkälä ja Virolahti

Jäteasemat
Iitti, Kotka, Kouvola, Lapinjärvi, 
Mäntyharju, Pyhtää

Palvelu
Yhtiön ylläpitämiä alueellisia 
hyötyjätteiden keräyspisteitä

Määrä
73 kpl

Maksu
Käytettäessä maksuton kotitalouksille, 
palvelu katetaan ekomaksulla

Jätelaji
Paperi 73 ekopisteessä
Lasi 72 ekopisteessä
Metalli 72 ekopisteessä
Kartonki 8 ekopisteessä
Vaatteet 8 ekopisteessä

Yhteistyökumppanit: 
Paperinkeräys Oy, UFF
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Palvelu
Jäteasemat ovat miehitettyjä yhtiön 
ylläpitämiä keräyspaikkoja, joihin voi 
tuoda 1–2 m³ lajiteltuja jäte-eriä, muun 
muassa isoja jätekappaleita, joita ei saa 
laittaa pihan jäteastiaan

Määrä
• 9 kpl, yhteenlaskettu kävijämäärä 

166 154
• Lisäksi kierrätysasema Kotkassa, 

kävijöitä 2 535

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

Jätelaji
Metalliromut, sähkölaitteet, haravointi-
jäte, puujäte, energiajäte, kivijäte
kipsijäte, kattohuopa, tasolasi, hyödyn-
tämiskelvoton jäte, lajittelematon jäte

Palvelu
Yhtiön kustantamia vaarallisten jätteiden keräyspaikkoja 
tai -pysäkkejä

Määrä
• 32 sopimusapteekkia
• 9 jäteasemaa
• 78 vaarallisen jätteen ja metalliromun keräysauto-

pysäkkiä
• 3 päivänä saaristossa
• kiertävä jäteasema päivän ajan neljällä kylällä

Maksu
Käytettäessä maksuton kotitalouksille, palvelu katetaan 
ekomaksulla

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

Palvelu
Yhtiön ylläpitämä jätteiden käsittely- ja loppusijoitusalue

Määrä
• 1 kpl
• 23 491 punnitustapahtumaa sekä 5 756 Hyötyvoimalalla 

ja biokaasulaitoksella tehtyä punnitustapahtumaa

Maksu
Hinnaston mukaan

Jätelaji
Rakennusjätteet, tuotantotoiminnan jätteet, loppusijoitet-
tavat jätteet, maa- ja kiviainekset, öljyiset maat,  hiekan- ja 
rasvanerotuskaivojen jätteet

Keräys- ja
palvelupisteet

Vaarallisen jätteen keräys
Iitti, Kotka, Kouvola, Lapinjärvi, Mäntyharju, Pyhtää

Keltakankaan
jätekeskus

Kotkansaaren asukkaille järjestettiin kiinteistökeräyksiä 
täydentävä kierrätysasemapalvelu.



Kierrätysasema Kotkansaarelle
Sotek-säätiön kanssa edellisvuonna aloitettua yhteistyö-
tä jatkettiin, kun Kotkan keskustassa vuodenvaihteessa 
kokeiltu, miehitetty neuvonta- ja kierrätyspiste päätet-
tiin järjestää pysyväksi toiminnaksi. Kierrätysasemaksi 
nimetty palvelu aloitti toimintansa heinäkuussa. Kierrä-
tysasema palvelee Kotkansaaren asukkaita Sotek-säätiön 
Goodwill-kierrätysmyymälän tiloissa. Kierrätyspisteellä 
otetaan vastaan pieniä sähkölaitteita, metallia ja vaaralli-
sia jätteitä. Loppuvuoden aikana pisteellä asioi yli 2 500 
asiakasta. 

Jäteasemien jätemäärä kasvoi
Jäteasemilla kävi vuoden aikana yhteensä reilut 166 000 
asiakasta. Tämä on hieman yli kaksituhatta asiakasta 
edellisvuotta enemmän. Jätettä tuotiin jäteasemille ai-

empaa enemmän. Jäteasemilla otettiin vastaan yhteensä 
yli 20 000 tonnia jätettä.

Jäteasemille järjestettiin uutena palveluna mahdolli-
suus vuokrata peräkärry jätteiden kuljettamiseen. Uusi 
lisäpalvelu otettiin käyttöön Heinsuon, Keltakankaan ja 
Ahlmanintien jäteasemilla.

Yhtiön 20-vuotisjuhlavuoden kunniaksi asukkaille 
jaettiin Roskaviesti-lehdessä kampanjakuponkeja jäte-
asemille. Kupongeilla sai tuoda jäteasemille maksutta 
huonekalun ja haravointijätettä. Kuponkeja käytettiin 
yhteensä 1 400 kpl.

Noin 14 000 huonekalua purettiin
Jo vuonna 2013 aloitettua huonekalujen purkutoimin-
taa jatkettiin edelleen kahdessa toimipisteessä: Ahlma-
nintien jäteasemalla ja Keltakankaan jätekeskuksessa. 

Jätehuollon palveluja saaristoasukkaille lisättiin, kun Haapasaareenkin 
järjestettiin keräyspäivä elokuussa. Kotkansaarella aloitettiin pysyvä 
Kierrätysasema -palvelu yhteistyössä Sotekin kanssa.

Jäteasemat ja 
kiertävät keräykset

Elokuussa järjestettiin vaarallisten jätteiden, 
sähkölaitteiden ja metalliromun keräys 
ensimmäistä kertaa  Kotkan Haapasaaressa.
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Toiminnassa käsitellään kaikille yhtiön jäteasemille 
tuotuja huonekaluja, jotka sisältävät useita eri mate-
riaaleja.

Parik-säätiön työntekijät purkivat vuoden aikana 
noin 14 000 huonekalua. Lisäksi purettiin muun mu-
assa ovia ja ikkunoita. Tällä työllä saatiin eroteltua yli 
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 myös Kotkan Haapasaareen. Kau-
nissaaresta, Kuutsalosta ja Haapasaaresta kerättiin 
yhteensä yli 14 915 kg jätteitä.

Lisäksi keräyspalveluita järjestetään puutarhajät-
teille, maatilamuoveille ja joulukuusille. Keräykset pal-
velevat etenkin niitä asukkaita, joilla ei ole mahdolli-
suutta käydä jäteasemilla.
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Asiakasmäärien kehitys jäteasemilla

Jäteasemat ja 
kiertävät keräykset

Käyn säännöllisesti Heinsuon 
jäteasemalla viemässä mm. 
haravointijätettä. Joka kerta minun 
tulee hyvä mieli ammattimaisesti 
hoidetusta paikasta. Kaikki jäte-
jakeet ovat lavoilla, henkilökunta
opastaa tarvittaessa kädestä 
pitäen ja piha-alue on aina 
harjattuna.
Palaute kotkalaiselta asukkaalta 16.5.2017

Tiili/betoni   4 378 tn

Puujäte  3 437 tn

Risut  2 161 tn

Haravointijäte 1 970 tn

Metalli  1 583 tn

Energia  1 489 tn

Lajiteltava jäte 1 456 tn

Kodinkoneet   1 342 tn

Hyödyntämiskelvoton jäte 733 tn

Vaarallinen jäte 445 tn

Kestopuu   355 tn

Kipsi  303 tn

Tekstiilijäte  294 tn

Kattohuopa   125 tn

Pahvi   69 tn

Kovat muovit  53 tn

Tasolasi   30 tn

Asbesti   4 tn

Jäteasemilla vastaanotetut jätteet 2017



Jätemäärien kehitys
Keltakankaan jätekeskuksessa vastaanotetun jätteen mää-
rä kasvoi 6 % edellisvuodesta. Jätteitä vastaanotettiin 
noin 126 000 tonnia. Kun kaatopaikka-asetus rajoitti or-
gaanisen ja biohajoavan jätteen loppusijoittamista, ohjau-
tui aiempaa enemmän jätteitä käsittelyyn Kymenlaakson 
Jätteen jätekeskukseen. Eniten kasvoivat erilaisten raken-
nus- ja purkujätteiden jätemäärät sekä muiden jätteenkä-
sittelijöiden lajitteluprosessien rejektit.

Jätteiden hyödyntämisen kehitys
Yhtiön vastaanottopisteissä ja keräyksissä vastaanote-
tuista jätteistä hyödynnettiin energiana ja maanrakennuk-
sessa 78 %. Kierrätykseen materiaaleja ohjautui 17 % ja 
vain 5 % loppusijoitettiin kaatopaikalle. Jätemateriaaleja 
käsiteltiin yhtiön omissa ja yhteistyökumppaneiden pro-
sesseissa yhteensä noin 145 000 tonnia. Kaikki yhtiön toi-
mialueelta kerätty asumisessa syntyvä loppujäte hyödyn-
nettiin energiana Kotkan Energian hyötyvoimalaitoksessa.

Jätteenkäsittelyn tekniikkaan investoitiin reilusti. Keväällä sekalaisen jätteen 
lajittelulaitosta täydennettiin optisilla erottimilla. Syksyllä valmistui kuiva-
mädätyslaitos. Yhtiö myös osti rumpukompostointilaitoksen. Vuoden aikana 
valmistauduttiin eriyttämään yrityksille tarjottavat jätteenkäsittelypalvelut 
erilliseen tytäryhtiöön. Jätekeskuksessa vastaanotettujen jätteiden 
määrä kasvoi 6 % edellisvuodesta. Kaatopaikan laajentaminen aloitettiin.

Jätteen vastaanotto
ja käsittely

Uuden kuivamädättämön 
ensimmäistä testierää puretaan.
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Sekalaisen jätteen lajittelulaitoksella käsiteltiin vuoden 
aikana yli 30 000 tonnia jätettä. Vuonna 2013 valmistunut 
lajittelulinjasto on toimintansa aikana erotellut käsittelemis-
tään jätejakeista materiaaleja energiahyödyntämiseen 56 %, 
maanrakennukseen 21,5 % ja kierrätykseen 6,5 %. Jätekes-
kuksen eri lajittelutoiminnoissa käsitellyistä jätteistä on lop-
pusijoitettu kaatopaikalle ainoastaan 16 %.

Viimeisen kymmenen vuoden aikana jätteiden käsittelyn 
painopiste jätekeskuksessa on vaihtunut loppusijoituksesta 
energia- ja materiaalihyödyntämistä valmistelevaksi käsit-
telyksi. Muutos on suuri. Kun vuonna 2006 vastaanotetuis-
ta kiinteistä yhdyskunta- ja rakennusjätteistä kaatopaikalle 
sijoitettiin 75 %, oli määrä vuonna 2017 enää 5 %. Muutos 
on saatu aikaan vahvalla ja suunnitelmallisella panostuk-
sella jätteiden energiahyödyntämiseen, erilliskeräykseen ja 
lajitteluun.

Uudet erottimet parantavat 
kierrätyspolttoaineen laatua
Kymenlaakson Jätteen murskaus- ja lajittelulaitokseen 
asennettiin keväällä kaksi uutta optista erotinta. Erottimet 
parantavat laitoksen tuottaman kierrätyspolttoaineen laa-
tua. Uusista erottimista toinen ottaa käsitellyistä sekalaisis-
ta jätteistä talteen kierrätyspolttoaineeksi kelpaavaa mate-
riaalia ja toinen poistaa prosessoitavasta energiajakeesta 
PVC-muoveja ja metalleja. 

Uusi kuivamädättämö tekee 
puutarhajätteestä energiaa
Syyskuussa 2017 valmistunut kuivamädätyslaitos saa-
tiin koekäyttöön loppuvuodesta. Laitoksessa käsitellään 
puutarhajätteitä, nurmibiomassaa, hevosenlantaa sekä 
rasvakaivolietettä. Sen käsittelykapasiteetti on 5 000 tn 
vuodessa. Muodostuva biokaasu hyödynnetään yhtiön 
mikroturbiinilaitoksella sähköksi. Sähköntuotannon huk-
kalämpöä hyödynnetään biokaasulaitoksen prosessissa. 
Investoinnin tavoitteena on lisätä orgaanisten jätteiden 

materiaalihyötykäyttöä sekä parantaa Keltakankaan jätekes-
kuksen energiaomavaraisuutta. Kuivamädätysprosessissa 
syntynyt mädätejäännös kompostoidaan maanparannusai-
neeksi, jota hyödynnetään kompostimullan valmistuksessa. 

Laajennuksella varmistetaan ympäristölle 
turvallinen loppusijoitus 20 vuodeksi
Marraskuussa aloitettiin tavanomaisen jätteen kaatopaikan 
1. täyttöalueen 3. vaiheen pohjarakenteen rakentamistyöt. 
Pinta-alaltaan 2,5 ha pohjarakenne liittyy aiemmin vuosi-
na 2001 ja 2004 rakennettuihin kaatopaikan rakenteisiin. 
Nykyisen kaatopaikka-alueen täyttötilavuus riittää noin 4 
vuodeksi. Laajennuksen jälkeen kapasiteetti riittää noin 20 
vuodeksi. Kaatopaikat ovat tulevaisuudessa pieniä, mutta 
tärkeitä osia jätehuollon käsittelyketjussa. Hyödyntämiskel-
vottomia jätejakeita syntyy edelleen jätteiden tehokkaasta 
hyödyntämisestä huolimatta. Laajennuksella varmistetaan 
tarvittava turvallinen ja valvottu jätteiden loppusijoitus.  

Jätteen vastaanotto
ja käsittely
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Ympäristölupa ja -järjestelmä
Keltakankaan jätekeskuksen alueen kaikki toimin-
not 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 luvanmukai-
suutta valvoo Kaakkois-Suomen ELY-keskus ja viran-
omaisiin ollaan jatkuvasti tiiviissä yhteydessä. 

Yhtiö käyttää toimintansa kehittämisessä apuna ISO 
14001 -standardin mukaista ympäristöjärjestelmää ja 
ISO 9001 -standardin mukaista laatujärjestelmää. Bureau 
Veritas Certification Finland auditoi molemmat järjestel-
mät kesäkuussa.

Kierrätys- ja hyötykäyttöaste
Orgaanisen ja biohajoavan jätteen loppusijoitusta rajoit-
tava kaatopaikka-asetus astui voimaan vuoden 2016 alus-

ta. Kymenlaakson Jäte Oy:n Keltakankaan jätekeskukses-
sa sekalaiset jätteet käsitellään lajittelulinjastolla, mikä 
vähentää merkittävästi kaatopaikalle päätyvän jätteen 
määrää. Kaatopaikalle loppusijoitettiin vain 6 % kaikesta 
jätekeskukseen vastaanotetusta jätteestä.

Jätekeskuksen kierrätysaste on kasvanut vuoden 
2008 kahdesta prosentista 12 prosenttiin. Kierrätysas-
teeseen lasketaan sellaiset jätejakeet, jotka voidaan kier-
rättää raaka-aineeksi ja uudelleen tuotteeksi.

Jätekeskuksen hyötykäyttöaste on kasvanut. Hyöty-
käyttöaste ilmoittaa hyödynnettyjen jätteiden määrän 
prosentteina. Vuonna 2017 Keltakankaan jätekeskuksen 
hyötykäyttöaste oli 82 %.

Jätehuolto vähentää hiilipäästöjä
LCA-Consulting päivitti tutkimuksen Kymenlaakson Jät-
teen hiilijalanjäljestä. Laskennassa tarkasteltiin jätteiden 
keräystä, kierrätystä, hyödyntämistä ja käsittelyä. Huomi-

Yhtiön järjestämä jätehuolto vähentää hiilidioksidipäästöjä noin 6 000 
suomalaisen keskivertopäästöjen verran. Jätekeskuksen hyötykäyttöaste 
jatkoi kasvamistaan. Hajuihin liittyvät yhteydenotot pysyivät ennallaan.

Ympäristövastuu

Vt. ympäristöinsinööri Nelli Riihisaari tarkistaa 
tilannetta omalla jätevedenpuhdistamolla.
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oon otettiin koko ketju vastaanotosta lopulliseen käsitte-
lyyn saakka. Tutkimuksessa huomioitiin asuinkiinteistöjen 
loppu- ja biojäte, ekopisteiden lasi-, metalli-, paperi- ja 
kartonkijäte, jäteasemien jätteet sekä jätekeskukseen tuo-
dut hyödynnettävät jätteet.

Selvityksen mukaan kaikki keräykset vähensivät hii-
lipäästöjä. Lajittelulla, kierrätyksellä ja hyödyntämisellä 
säästettiin noin 54 000 tonnia hiilipäästöjä. Tämä vastaa 
noin 6 000 keskivertosuomalaisen hiilijalanjälkeä.

Vaikutukset ilmaan
Yhtiön toiminnasta aiheutuu päästöjä ilmaan lähinnä 
kaatopaikalta. Eloperäisen jätteen hajoaminen vapauttaa 
ilmakehään hiilidioksidia sekä metaania, jotka ovat mo-
lemmat kasvihuonekaasuja. Kaatopaikan kaasukeräysjär-
jestelmä vähentää merkittävästi haitallisten ja haisevien 
kaasuyhdisteiden vapautumista ilmaan.

Jätekeskuksessa on kerätty kaatopaikalla muodostu-
vaa kaasua vuodesta 2011 lähtien. Vuotuisten tutkimusten 
mukaan nykyisellä kaasunkeräysjärjestelmällä pystytään 
kaatopaikan tuottamasta kaasusta saamaan talteen noin 
60 %. Kerätty kaasu hyödynnetään sähkön- ja lämmön-
tuotannossa kolmen mikroturbiinin avulla. Vuonna 2017 
kaatopaikalta pumpattiin 619 210 m³ kaatopaikkakaasua, 
mikä kokonaisuudessaan käytettiin sähkön- ja lämmön 
tuotantoon. Mikroturbiinien käyttöaste oli 29 %. 

Yhtiö tekee säännöllistä hajujen omavalvontaa jätekes-
kuksen alueella sekä lähiympäristössä. Valvonnan tulokset 

raportoidaan kuukausittain Kaakkois-Suomen ELY-kes-
kukselle sekä Kouvolan kaupungin ympäristöpalveluille. 
Vuonna 2017 tehtiin 187 hajujen havaintokierrosta. Alueen 
ulkopuolella havaittiin hajuja vain joka kolmannella tark-
kailukerralla. Lähiasukkaat ottivat yhteyttä hajuihin liittyen 
vain kahdesti.

Vaikutukset vesistöön
Ympäristölupamääräysten mukainen jätevesien tarkkailu 
hoidetaan Keltakankaalla Kaakkois-Suomen ELY-keskuk-
sen hyväksymän vesientarkkailuohjelman mukaisesti. Oh-
jelmassa huomioidaan koko Hyötyvirta-alue eli Kymen-
laakson Jätteen lisäksi Fortum Oyj:n, Umacon Oy:n, JM 
Ekoturve Oy:n, Kymen kompostointilaitoksen ja Kouvolan 
kaupungin toimintoja. Tämän yhteisen ohjelman lisäksi 
Kymenlaakson Jätteellä on oma tarkkailuohjelmansa.

Jätekeskuksen toiminnan vaikutus on nähtävissä oja-
vesituloksissa. Toiminta vaikuttaa selvimmin veden säh-
könjohtavuuteen, pH-arvoon sekä typen, bakteerien ja 
kloridien pitoisuuksiin. Hyötyvirta-alueen vesientarkkai-
lun yhteenvetoraportin mukaan alueen typpikuormitus 
suureni merkittävästi runsaan sadannan johdosta vuonna 
2017. 

Jätekeskuksen alueen kaikki jätevedet esikäsitellään 
omassa jätevedenpuhdistamossa. Esipuhdistettu jätevesi 
johdetaan Kymen Vesi Oy:n Mussalon keskusjäteveden-
puhdistamolle jatkokäsiteltäviksi. Vuonna 2017 jätekeskuk-
sen alueella esikäsiteltiin 63 265 m³ jätevettä.

Jätekeskuksen ympäristötunnuslukuja

2013 2014 2015 2016 2017 yksikkö

Jätetäytön metaanintuotto 
(FOD-menetelmä)

1 008 900 898 965 903 t (CH4)

Jätevesien määrä viemäriin 58 249 59 836 66 802 66 249 77 750 m3

Jäteveden laatu:

Typpi (N)-pitoisuus (ka) 219 139 166 89 137 mg/l

Fosfori (P)-pitoisuus (ka) 0,7 0,2 0,4 0,4 0,7 mg/l

Kiintoainepitoisuus (ka) 42 15,5 20,8 30,5 49,0 mg/l

BOD7-pitoisuus (ka) 88 8,0 15,8 20,9 47,0 mg/l

Ammoniumtyppi (NH4+)-
pitoisuus (ka)

178 56 89 59 118 mg/l

Ulkopuoliset hajuvalitukset 10 14 3 2 2 kpl

Tutkittava kohde Pisteitä Tarkkailutiheys Perusanalyysejä Lisäanalyysejä*
Määrityksiä 

vuodessa

pintavedet 7 4 x vuodessa 9 14 322

pohjavedet 6 2 x vuodessa 12 14 228

suotovedet 3 12 x vuodessa 6 17 239

yhteensä 16 27 45 789

Kymenlaakson Jäte Oy:n vesientarkkailu

Ympäristövastuu

*Pinta- ja pohjavesistä krt/a ja suotovesistä 2 krt/a



Lautakuntamaksulla rahoitetaan 
Kymen jätelautakunnan toimintaa 
Kymen jätelautakunta päätti vuonna 2012, että jätelau-
takunnan toiminnan rahoittamiseen tarvittava lauta-
kuntamaksu sisällytetään jäteastiatyhjennyksen hintaan 
tai osaksi ekomaksua niillä alueilla, missä Kymenlaak-
son Jäte hoitaa jätemaksulaskutukset. Vuonna 2017 
lautakuntamaksu sisältyi Kouvolan ja Iitin sekä Kotkan 
jäteastian tyhjennysmaksuun. Mäntyharjulla, Lapinjär-
vellä, Miehikkälässä, Pyhtäällä ja Virolahdella lautakun-
tamaksu sisältyi ekomaksuun. Kymenlaakson Jäte keräsi 
ja tilitti lautakuntamaksuja Kymen jätelautakunnalle 117 
719,23 €.

Eko- ja perusmaksuilla rahoitetaan 
käyttötilanteessa kokonaan tai osittain 
maksuttomia palveluja
Yhtiö perii vakituisilta ja vapaa-ajan asukkailta erillisen, 

kerran vuodessa laskutettavan ekomaksun Mäntyhar-
jun, Lapinjärven, Pyhtään sekä Kouvolan ja Iitin alueilla. 
Maksulla rahoitetaan hyötyjätteiden ja vaarallisten jät-
teiden keräys- ja vastaanottopalveluja sekä jäteneuvon-
taa ja tiedotusta. Ekomaksu peritään asunto- tai loma-
kiinteistökohtaisesti.

Kotkassa vastaavien palvelujen rahoitus on sisällytet-
ty jäteastioiden tyhjennysmaksuun. Tyhjennyslaskuissa 
tämä osuus näkyy eriteltynä nimellä perusmaksu. 

Yhtiö laskutti myös Miehikkälän ja Virolahden eko-
maksut ja tilitti ne kunnille, jotka järjestävät palvelutuo-
tannon itse.

Jätemaksujen kertymä ja käyttö
Jätelain 79 §:n mukaan kunnan on tiedotettava vuo-
sittain kunnan asukkaille ja muille jätehuoltopalvelujen 
käyttäjille jätemaksun ja mahdollisen perusmaksun ker-
tymästä sekä siitä, mihin kertymää on käytetty.

Kymenlaakson Jäte Oy laskuttaa asukkailta jäteastian tyhjennys-
maksuja, lukollisen yhteiskeräyspisteen käyttömaksuja, ekomaksuja 
ja perusmaksuja. Lisäksi yhtiö laskuttaa lautakuntamaksuja 
Kymen jätelautakunnan puolesta.

Jätemaksujen 
kertymä ja käyttö

Jätemaksujen kertymä ja käyttö 2017

Kuljetusveloitukset 42,0 %

Vastaanottomaksut 34,1 %

Eko-ja perusmaksut 11,5 %

Palvelumyynti 5,2 %

Hyötyjätemyynti 4,1 %

Asiakasmaksut 3,0 %

Jätemaksujen kertymä
Materiaalit ja ostetut 
palvelut  55,2 %

Liiketoiminnan muut kulut 16,5 %

Henkilöstökulut 14,1 %

Poistot ja poistoerät 5,9 %

Pakolliset varaukset 3,0 %

Verot  2,8 %

Jätevero   2,4 %

Rahoituskulut  0,1 %

Jätemaksujen käyttö

Kertymä 17 782 534,08 €
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Jäteasemat 51,7 %

Vaarallisten jätteiden 
jätehuolto 12,4 %

Tiedotus ja neuvonta 9,8 %

Täydentävät ekopisteet 7,0 %

Laskutus 7,0 %

Lautakuntamaksut 5,1 %

Tilitykset kunnille 4,7 %

Lisäpalvelut 2,3 % 

Tuloslaskelma 1.1.–31.12.2017

Lakisääteinen toiminta 83,64 %

Markkinaehtoinen toiminta 16,36 %

Tulot

Lakisääteinen toiminta 59,25 %

Markkinaehtoinen toiminta 40,75 %

Tulos

Käsittelykustannukset 52,8 %

Korvaukset 
kuljetusurakoitsijoille 47,2 %

Kertymä 7 476 035 €

Astiatyhjennysmaksut

Jätelain 44. §:n edellyttämä kirjanpidon 
eriyttäminen  1.1.2017–31.12.2017
Toiminan tuotot kohdistetaan laskutuksessa suoraan 
kustannuspaikoille. Käsittely ym. maksujen ja tulojen 
jako liikevaihdon alkuperän mukaan toteutetaan läh-
dekoodin avulla. Lähdekoodi  annetaan painoperustei-
sessa laskutuksessa punnituksen yhteydessä vaaka-
sovellutuksessa ja kappaleperusteisessa  myynnissä 
laskutuksessa tuote-ja asiakaskohtaisesti.

Toiminnan kustannukset, poistot ja poistoerot 
kohdistetaan suoraan kustannuspaikoille, jossa ne jae-
taan lakisääteiseen ja markkinaehtoiseen toimintaan 
toteutuneen myynnin suhteessa. Keskitetysti hoidetut 
kustannukset jaetaan kustannuspaikoille  toteutuneeen 
liikevaihdon suhteessa. Verot kohdistetaan kustannus-
paikoille  kertyneen toiminnallisen tuloksen suhteessa.

Eriyttämislaskelman 
laadintaperiaate

Tuloslaskelma
Yhteensä

Lakisääteinen
toiminta

Markkinaehtoinen 
toiminta

TULOT YHTEENSÄ
Maksut ja liiketoiminnan 

muut tuotot yhteensä
17 905 677,99 14 976 145 2 929 532,991

Toiminnan kustannukset -15 079 898,47 -13 094 376,16 -1 985 522,68

Poistot ja poistoerot -968 737,20 -768 588,06 -200 149,14

Rahoituskulut- ja tuotot 156 032,22 130 503,92 25 528,30

KUSTANNUKSET YHTEENSÄ -15 892 603,45 -13 732 460,30 -2 160 143,52

Tuloverot -466 527,69 -327 334,27 -139 193,06

TILIKAUDEN TULOS 1 546 546,85 916 350,43 630 196,42

Kirjanpidon eriyttämislaskelma

Eko- ja perusmaksut

Kertymä 2 047 665,34 €

Tilitetty
117 735,23

Ltk:n budjetti
128 327,60 €

Kotka 38 419,5 41 284,14

Kouvola-Iitti 61 191,56 71 828,54

Lapinjärvi 2 475,13 2 173,56

Mäntyharju 5 507,83 4 781,83

Miehikkälä 1 835,95 1 593,94

Pyhtää 5 300,99 4 057,31

Virolahti 3 004,27 2 608,27

Lautakuntamaksut 2017
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Tehtävät, toiminta-alue ja tavoitteet
Kymenlaakson Jäte Oy on vuonna 1997 perustettu osake-
yhtiö, jonka omistavat Haminan, Iitin, Lapinjärven, Kouvo-
lan, Kotkan, Miehikkälän, Mäntyharjun, Pyhtään ja Virolah-
den kunnat. Toiminta-alueella asui vuoden lopussa noin 
187 700 asukasta.

Yhtiö hoitaa omistajakuntiensa puolesta lakisäätei-
siä asumisjätehuollon palvelutehtäviä sen mukaan, kuin 
eri kunnat ovat näitä tehtäviä yhtiölle siirtäneet. Yhtiön 
jätteenkäsittelytoimintaa hoidetaan Keltakankaan jätekes-
kuksessa, jossa sijaitsevat lajitteluterminaali ja lajittelulai-
tos sekä yhdyskuntajätteen loppusijoitusalue. Yhtiö ottaa 
vastaan ja käsittelee myös yrityksiltä tulevaa jätettä jäte- ja 
hankintalain sallimissa rajoissa. Jätehuollon palvelut tuote-
taan pääasiassa ostamalla palveluja paikallisilta yrityksiltä. 

Jäteyhtiö otti vastaan vuonna 2017 jätteitä yhteensä 
173 546 tonnia, kokonaisjätemäärä kasvoi hiukan edellisestä 
vuodesta. Toimialueelta asumisessa ja siihen rinnastetta-
vassa toiminnassa syntynyttä loppujätettä otettiin vastaan 
35 596 tonnia, laskua jätemäärässä oli 0,9 %. Kaikki loppu-
jäte ohjattiin energiahyödyntämiseen Kotkan Energia Oy:n 
Hyötyvoimalaan. Energiana hyödynnettiin kaikesta vastaan 
otetusta jätteestä yhteensä 83 158 tonnia, mikä on 0,4 % 
edellisvuotista enemmän. Erilliskerättyä biojätettä otettiin 
vastaan 4461 tonnia, määrä laski 7,6 % edellisvuoteen näh-
den.

Jätekeskuksesta käsittelyyn toimitetusta jätteestä meni 
kierrätykseen yhteensä 25 076 tonnia, mikä on 17 % kaikes-
ta käsitellystä jätemäärästä. Loppusijoitukseen jätteestä 
päätyi vain 5 %. 

Jäteasemilla, kiertävillä keräyksillä ja ekopisteillä otettiin 
vastaan lajiteltua jätettä noin 20 503 tonnia, joista tuotta-
jayhteisöjen lukuun vastaanotettuja jätteitä oli noin 1 700 
tonnia. Vaarallisia jätteitä kerättiin yhteensä 517 tonnia.

Resursseja ja toimintaa on suunnattu ympäristökasva-
tukseen, neuvontaan ja valistukseen, koska uskomme niillä 
saavutettavan tuloksia jätteen synnyn ehkäisemisessä, jät-
teen määrän ja haitallisuuden vähentämisessä ja kierrätet-
tävyyden edistämisessä. Uusissa jätehuoltomääräyksissä on 
lisätty lajitteluvelvoitteita. 

Kuljetusurakoihin sisällytettiin aiempaa useampia erillis-
kerättyjä jätelajeja. Jätteenkäsittelyssä pystyttiin erottele-
maan tehokkaammin kierrätykseen ja muuhun hyötykäyt-
töön kelpaavia materiaaleja ja kasvattamaan hyötykäytön 
osuutta.

Olennaiset tapahtumat tilikaudella
Kymenlaakson Jäte Oy:n liiketoiminta jaettiin ja markki-
naehtoiset palvelut siirtyvät vuoden 2018 alusta Ekokaari 
Oy -nimisen tytäryhtiön hoidettavaksi, koska hankintalain 
uudistus tulisi jatkossa rajoittamaan  asumisjätehuollon 
lakisääteisiä tehtäviä hoitavan kuntayhtiön mahdollisuuksia 
tarjota palveluja yrityksille. Tehty yritysjärjestely mahdollis-
taa jatkossakin yritysten tarvitsemien jätteenkäsittelypalve-
luiden saatavuuden Kymenlaaksossa.

Edellisenä vuonna voimaan astuneen kaatopaikka-ase-
tuksen rajoitukset näkyivät yhtiön toiminnassa. Kierrätys-
polttoaineiden ja polttokelpoisen jätteen tarjonta ylittää 
valtakunnallisesti yksityissektorin tarkoitukseen rakenta-
man kapasiteetin, mikä näkyi siinä, että kierrätyspolttoai-
neen hintataso romahti ja Keltakankaan jätekeskukseen 
tarjottiin käsiteltäväksi enemmän kuin pystyttiin ottamaan 
vastaan sellaisia lajiteltavia jätteitä, jotka olisivat ennen 
päätyneet kaatopaikoille tai kierrätyspolttoaineen valmis-
tukseen. 

Etelä-Kymenlaaksossa vakinaistettiin yhteistyö Sotek-
säätiön kanssa isokokoisten tavaroiden noutopalvelussa, ja 
kierrätysasematoiminnassa. Pohjois-Kymenlaaksossa vas-

Hallituksen 
toimintakertomus   
1.1.–31.12.2017

Leena KataikkoPia HurttaJussi RaukkoMatti Ruoti
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taava yhteistyö kolmannen sektorin kanssa koki takaiskuja 
yhteistyökumppanin rahoituspohjan kapenemisen takia.

Pakkausjätteiden vastaanotto on tuottajien vastuulla. 
Rinki Oy:llä on yhteensä 68 pistettä. Yhtiö täydentää tuot-
tajien keräyspisteverkostoa ja turvaa palvelun saatavuutta 
73 omalla pisteellään erityisesti haja-asutusalueilla.

Arvio taloudellisesta asemasta 
ja tuloksesta
Tilikauden liikevaihto oli 17,8 milj. euroa. Liikevaihto kas-
voi edellisestä vuodesta 10,3 % (16,12 milj. euroa v. 2016). 
Liikevaihdon kasvu syntyi toiminnan volyymin kasvusta ja 
asiakaskunnan laajentumisesta. 

Kuluneen tilikauden liikevoitto oli 1,87 milj. euroa, eli 
10,5 % liikevaihdosta (0,6 milj.euroa/ 4,3 % vuonna 2016). 
Tilikauden voitto oli 1,54 milj. euroa (0,64 milj. euroa 
vuonna 2016).

Tulos ja liikevaihto ylittivät budjetoidun. Investointien 
yhteismäärä oli 3,4 milj. euroa, mikä on 19,2 % liikevaih-
dosta. Suurimmat investoinnit olivat lajittelulaitoksen 
kehittäminen, kuivamädättämö, Kymen kompostointilai-
toksen hankinta sekä materiaaliterminaalikentän rakenta-
minen.

Tuleva kehitys
Kahden yhtiön malli tulee varmasti aiheuttamaan haas-
teita palvelukonseptien rakentamisessa, mutta se antaa 
myös mahdollisuuksia yritysten tarvitsemien palveluiden 
kehittämiseen.

Emoyhtiön toiminta keskittyy kuntien vastuulle kuu-
luvien jätehuollon palvelutehtävien tuottamiseen. Yritys 
panostaa toiminnassaan valtakunnallisessa jätesuunnitel-
massa määriteltyjen kierrätystavoitteiden saavuttamiseen 
ja lisäarvon tuottamiseen asiakkailleen monipuolistamalla 
palvelutarjontaansa ja parantamalla palvelun laatua ja saa-
vutettavuutta. 

Oman toiminnan ympäristövaikutuksia vähennetään 
parantamalla kierrätysastetta ja edistämällä uuden tekno-
logian ja uusien toimintamallien käyttöönottoa.

Tutkimus- ja tuotekehitystoiminta
Yhtiö selvitti toistamiseen oman toimintansa hiilijalanjäl-
jen ja laajensi selvityksen kattavuutta saadakseen hyvän 
pohjan toiminnassa syntyvien päästöjen vähentämistoi-
mille. Yhtiö testasi hankkeessaan RFID-tunnisteiden käy-
tettävyyttä painoperusteisen astiatyhjennyksen tiedonsiir-

rossa. Yhtiö oli myös mukana useissa yhteistyöhankkeissa, 
joita olivat: Kinnon ja Cursorin hallinnoima KIERTO – 
kuluttajalähtöisistä kiertotalousideoista liiketoimintaa 
-hanke, Parik-säätiön hallinnoima Maisemointi ja ympä-
ristönhoito työllistäjänä -hanke, Xamk:in koordinoima 
Kiertotalouden uudet osaajat yrityksille -hanke, KSAO:n ja 
Xamk:n hallinnoima TKI-energiakeskittymä – Kädet ja ai-
vot yhdessä -hanke ja Kymenlaakson liiton RIS3-strategia: 
tutkimus- ja innovaatiostrategia vuosille 2016–2020.  

Toimintajärjestelmä kattaa laatu- ja ympäristöjärjes-
telmät standardien ISO 9001:2008 ja ISO 14001:2004 
-mukaisesti. Auditoidut laatu- ja ympäristöjärjestelmät on 
sertifi oitu viimeksi 15.9.2015.

Yhtiön hallinto
Yhtiön varsinainen yhtiökokous pidettiin 31.5.2017. Koko-
uksessa käsiteltiin yhtiöjärjestyksen määräämät asiat ja 
päätettiin tytäryhtiön perustamisesta. 

Hallitus kokoontui tilikauden aikana 11 kertaa. Hallituk-
sen jäseninä 31.5.2017 alkaen ovat olleet seuraavat henki-
löt, jotka edustavat alla mainittuja omistajakuntia:

Ville Salonen puheenjohtaja Kouvola 
Imre Rask varapuheenjohtaja Kotka 
Matti Ruoti jäsen Hamina 
Pia Hurtta jäsen Kotka 
Leena Kataikko  jäsen Miehikkälä, 
  Virolahti, 
  Lapinjärvi 
  ja Pyhtää 
Maija Lehtomäki jäsen Kouvola
Leif Drockila jäsen Iitti ja Mäntyharju
Jussi Raukko jäsen Kouvola  
Rebecka Vaara jäsen Kouvola

Yhtiön varsinainen tilintarkastaja tilikaudella oli Kymen Ti-
lintarkastus 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, 1 546 546,85 euroa, jäte-
tään taseeseen voittovarojen tilille. 

Hallitus

Rebecka Vaara



1.1.2017–31.12.2017 1.1.2016–31.12.2016

LIIKEVAIHTO 17 782 520,42 16 122 277,02

Liiketoiminnan muut tuotot 123 158,53 121 857,48

Materiaalit ja palvelut

Aineet, tarvikkeet ja tavarat

Ostot tilikauden aikana -17 111,32 -14 554,68

Ulkopuoliset palvelut -9 111 855,10 -7 925 046,32

Materiaalit ja palvelut yhteensä -9 128 966,42 -7 939 601,00

Henkilöstökulut

Palkat ja palkkiot -1 910 439,71 -1 826 250,98

Henkilösivukulut

Eläkekulut -337 879,57 -328 341,30

Muut henkilösivukulut -78 205,32 -104 747,61

Henkilöstökulut yhteensä -2 326 524,60 -2 259 339,89

Poistot ja arvonalentumiset

Suunnitelman mukaiset poistot -954 568,72 -939 247,57

Poistot ja arvonalentumiset yhteensä -954 568,72 -939 247,57

Liiketoiminnan muut kulut -3 624 408,41 -4 524 856,48

LIIKEVOITTO (-TAPPIO) 1 871 210,80 581 089,56

Rahoitustuotot ja -kulut

Muut korko- ja rahoitustuotot

Muilta 178 333,68 118 509,44

Arvonalentumiset vaihtuvien vastaavien rahoitusarvopapereista -5 094,28 8 735,49

Korkokulut ja muut rahoituskulut

Muille -17 207,18 -19 549,33

Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä 156 032,22 107 695,60

VOITTO (TAPPIO) ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA 2 027 243,02 688 785,16

Tilinpäätössiirrot

    Poistoeron muutos -14 168,48 156 674,82

    Tilinpäätössiirrot yhteensä -14 168,48 156 674,82

Tuloverot

Tilikauden verot -466 527,69 -233 648,17

Tuloverot yhteensä -466 527,69 -233 648,17

TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO) 1 546 546,85 611 811,81

Tuloslaskelma 1.1.2017–31.12.2017

Tuloslaskelma ja tase 
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1.1.2017–31.12.2017 1.1.2016–31.12.2016

LIIKEVAIHTO 17 782 520,42 16 122 277,02

Liiketoiminnan muut tuotot 123 158,53 121 857,48

Materiaalit ja palvelut

Aineet, tarvikkeet ja tavarat

Ostot tilikauden aikana -17 111,32 -14 554,68

Ulkopuoliset palvelut -9 111 855,10 -7 925 046,32

Materiaalit ja palvelut yhteensä -9 128 966,42 -7 939 601,00

Henkilöstökulut

Palkat ja palkkiot -1 910 439,71 -1 826 250,98

Henkilösivukulut

Eläkekulut -337 879,57 -328 341,30

Muut henkilösivukulut -78 205,32 -104 747,61

Henkilöstökulut yhteensä -2 326 524,60 -2 259 339,89

Poistot ja arvonalentumiset

Suunnitelman mukaiset poistot -954 568,72 -939 247,57

Poistot ja arvonalentumiset yhteensä -954 568,72 -939 247,57

Liiketoiminnan muut kulut -3 624 408,41 -4 524 856,48

LIIKEVOITTO (-TAPPIO) 1 871 210,80 581 089,56

Rahoitustuotot ja -kulut

Muut korko- ja rahoitustuotot

Muilta 178 333,68 118 509,44

Arvonalentumiset vaihtuvien vastaavien rahoitusarvopapereista -5 094,28 8 735,49

Korkokulut ja muut rahoituskulut

Muille -17 207,18 -19 549,33

Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä 156 032,22 107 695,60

VOITTO (TAPPIO) ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA 2 027 243,02 688 785,16

Tilinpäätössiirrot

    Poistoeron muutos -14 168,48 156 674,82

    Tilinpäätössiirrot yhteensä -14 168,48 156 674,82

Tuloverot

Tilikauden verot -466 527,69 -233 648,17

Tuloverot yhteensä -466 527,69 -233 648,17

TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO) 1 546 546,85 611 811,81

Tuloslaskelma ja tase 
VASTAAVAA 31.12.2017 31.12.2016

PYSYVÄT VASTAAVAT

Aineettomat hyödykkeet

Aineettomat oikeudet 21 500,00 7 187,50

Muut pitkävaikutteiset menot 26 964,96 19 516,62

Aineettomat hyödykkeet yhteensä 48 464,96 26 704,12

Aineelliset hyödykkeet

Maa- ja vesialueet

Omistuskiinteistöt 533 475,73 118 732,65

Rakennukset ja rakennelmat

Omistusrakennukset ja -rakennelmat 2 992 862,52 2 937 449,37

Koneet ja kalusto 3 195 086,19 1 618 618,12

Muut aineelliset hyödykkeet 2 167 897,83 2 146 218,86

Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat 644 717,97 293 982,82

Aineelliset hyödykkeet yhteensä 9 534 040,24 7 115 001,82

Sijoitukset

Osuudet saman konsernin yrityksissä 10 000,00 0,00

Muut osakkeet ja osuudet 100,00 100,00

Sijoitukset yhteensä 10 100,00 100,00

PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ 9 592 605,20 7 141 805,94

VAIHTUVAT VASTAAVAT

Vaihto-omaisuus

Aineet ja tarvikkeet 210 043,22 37 150,31

Vaihto-omaisuus yhteensä 210 043,22 37 150,31

Saamiset

Pitkäaikaiset

Muut saamiset 24 723,63 25 723,63

Pitkäaikaiset saamiset yhteensä 24 723,63 25 723,63

Lyhytaikaiset

Myyntisaamiset 2 745 582,51 2 121 041,56

Lainasaamiset 0,00 2 808,87

Siirtosaamiset 46 328,24 122 004,06

Lyhytaikaiset saamiset yhteensä 2 791 910,75 2 245 854,49

Saamiset yhteensä 2 816 634,38 2 271 578,12

Rahoitusarvopaperit

Muut arvopaperit 2 059 178,13 988 155,62

Rahoitusarvopaperit yhteensä 2 059 178,13 988 155,62

Rahat ja pankkisaamiset 5 170 320,85 6 306 127,37

VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ 10 256 176,58 9 603 011,42

VASTAAVAA YHTEENSÄ 19 848 781,78 16 744 817,36

Tase 31.12.2017



Tase 31.12.2017

VASTATTAVAA 31.12.2017 31.12.2016

OMA PÄÄOMA

Osakepääoma

Osakepääoma 860 786,08 860 786,08

Osakepääoma yhteensä 860 786,08 860 786,08

Muut rahastot

Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 0,00 6,13

Muut rahastot yhteensä 0,00 6,13

Edellisten tilikausien voitto (tappio) 6 156 591,39 5 544 779,58

Tilikauden voitto (tappio) 1 546 546,85 611 811,81

OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 8 563 924,32 7 017 383,60

TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ

Poistoero 1 503 020,26 1 488 851,78

TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ YHTEENSÄ 1 503 020,26 1 488 851,78

PAKOLLISET VARAUKSET

Muut pakolliset varaukset 4 982 184,90 4 482 184,90

PAKOLLISET VARAUKSET YHTEENSÄ 4 982 184,90 4 482 184,90

VIERAS PÄÄOMA

Pitkäaikainen

Lainat rahoituslaitoksilta 0,00 80 000,00

Pitkäaikaiset velat yhteensä 0,00 80 000,00

Lyhytaikainen

Lainat rahoituslaitoksilta 0,00 160 000,00

Ostovelat 2 305 393,27 1 586 743,23

Muut velat 250 945,31 267 777,25

Siirtovelat 2 243 313,72 1 661 876,60

Lyhytaikaiset velat yhteensä 4 799 652,30 3 676 397,08

VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ 4 799 652,30 3 756 397,08

VASTATTAVAA YHTEENSÄ 19 848 781,78 16 744 817,36
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VASTATTAVAA 31.12.2017 31.12.2016

OMA PÄÄOMA

Osakepääoma

Osakepääoma 860 786,08 860 786,08

Osakepääoma yhteensä 860 786,08 860 786,08

Muut rahastot

Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 0,00 6,13

Muut rahastot yhteensä 0,00 6,13

Edellisten tilikausien voitto (tappio) 6 156 591,39 5 544 779,58

Tilikauden voitto (tappio) 1 546 546,85 611 811,81

OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 8 563 924,32 7 017 383,60

TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ

Poistoero 1 503 020,26 1 488 851,78

TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ YHTEENSÄ 1 503 020,26 1 488 851,78

PAKOLLISET VARAUKSET

Muut pakolliset varaukset 4 982 184,90 4 482 184,90

PAKOLLISET VARAUKSET YHTEENSÄ 4 982 184,90 4 482 184,90

VIERAS PÄÄOMA

Pitkäaikainen

Lainat rahoituslaitoksilta 0,00 80 000,00

Pitkäaikaiset velat yhteensä 0,00 80 000,00

Lyhytaikainen

Lainat rahoituslaitoksilta 0,00 160 000,00

Ostovelat 2 305 393,27 1 586 743,23

Muut velat 250 945,31 267 777,25

Siirtovelat 2 243 313,72 1 661 876,60

Lyhytaikaiset velat yhteensä 4 799 652,30 3 676 397,08

VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ 4 799 652,30 3 756 397,08

VASTATTAVAA YHTEENSÄ 19 848 781,78 16 744 817,36

Lausunto
Olemme tilintarkastaneet Kymenlaakson Jäte Oy:n (y-tunnus 
1093000-9) tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.–31.12.2017. Tilinpäätös 
sisältää taseen, tuloslaskelman, rahoituslaskelman ja liitetiedot. 

Lausuntonamme esitämme, että tilinpäätös, joka osoittaa 
voittoa 1.546.546,85 euroa, antaa oikean ja riittävän kuvan yhti-
ön toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta Suomessa 
voimassa olevien tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten 
mukaisesti ja täyttää lakisääteiset vaatimukset.

Lausunnon perustelu
Olemme suorittaneet tilintarkastuksen Suomessa noudatetta-
van hyvän tilintarkastustavan mukaisesti. Hyvän tilintarkastusta-
van mukaisia velvollisuuksiamme kuvataan tarkemmin kohdassa 
Tilintarkastajan velvollisuudet tilinpäätöksen tilintarkastuksessa. 
Olemme riippumattomia yhtiöstä niiden Suomessa noudatet-
tavien eettisten vaatimusten mukaisesti, jotka koskevat suorit-
tamaamme tilintarkastusta ja olemme täyttäneet muut näiden 
vaatimusten mukaiset eettiset velvollisuutemme. Käsityksemme 
mukaan olemme hankkineet lausuntomme perustaksi tarpeelli-
sen määrän tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastusevidenssiä. 

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 mukaises-
ti ja täyttää lakisääteiset vaatimukset. Hallitus ja toimitusjohtaja 
vastaavat myös sellaisesta sisäisestä valvonnasta, jonka ne katso-
vat tarpeelliseksi voidakseen laatia tilinpäätöksen, jossa ei ole vää-
rinkäytöksestä tai virheestä johtuvaa olennaista virheellisyyttä. 

Hallitus ja toimitusjohtaja ovat tilinpäätöstä laatiessaan velvol-
lisia arvioimaan yhtiön kykyä jatkaa toimintaansa ja soveltuvissa 
tapauksissa esittämään seikat, jotka liittyvät toiminnan jatkuvuu-
teen ja siihen, että tilinpäätös on laadittu toiminnan jatkuvuuteen 
perustuen. Tilinpäätös laaditaan toiminnan jatkuvuuteen perus-
tuen, 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 tilintarkastuskerto-
mus, joka sisältää lausuntomme. Kohtuullinen varmuus on korkea 
varmuustaso, mutta se ei ole tae siitä, että olennainen virheelli-
syys aina havaitaan hyvän tilintarkastustavan mukaisesti suoritet-
tavassa tilintarkastuksessa. Virheellisyyksiä voi aiheutua väärin-
käytöksestä tai virheestä, ja niiden katsotaan olevan olennaisia, 
jos niiden yksin tai yhdessä voisi kohtuudella odottaa vaikuttavan 
taloudellisiin päätöksiin, joita käyttäjät tekevät tilinpäätöksen pe-
rusteella. 

Hyvän tilintarkastustavan mukaiseen tilintarkastukseen kuu-
luu, että käytämme ammatillista harkintaa ja säilytämme ammatil-
lisen skeptisyyden koko tilintarkastuksen ajan. Lisäksi: 
• tunnistamme ja arvioimme väärinkäytöksestä tai virheestä 

johtuvat tilinpäätöksen olennaisen virheellisyyden riskit, suun-
nittelemme ja suoritamme näihin riskeihin vastaavia tilintar-
kastustoimenpiteitä ja hankimme lausuntomme perustaksi 
tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastusevi-
denssiä. 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, väärentämis-

tä, tietojen tahallista esittämättä jättämistä tai virheellisten tie-
tojen esittämistä taikka sisäisen valvonnan sivuuttamista.

• muodostamme käsityksen tilintarkastuksen kannalta relevan-
tista sisäisestä valvonnasta pystyäksemme suunnittelemaan 
olosuhteisiin nähden asianmukaiset tilintarkastustoimenpiteet 
mutta emme siinä tarkoituksessa, että pystyisimme antamaan 
lausunnon yhtiön sisäisen valvonnan tehokkuudesta. 

• arvioimme sovellettujen tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden 
asianmukaisuutta sekä johdon tekemien kirjanpidollisten arvi-
oiden ja niistä esitettävien tietojen kohtuullisuutta.

• teemme johtopäätöksen siitä, onko hallituksen ja toimitus-
johtajan ollut asianmukaista laatia tilinpäätös perustuen ole-
tukseen toiminnan jatkuvuudesta, ja teemme hankkimamme 
tilintarkastusevidenssin perusteella johtopäätöksen siitä, esiin-
tyykö sellaista tapahtumiin tai olosuhteisiin liittyvää olennais-
ta epävarmuutta, joka voi antaa merkittävää aihetta epäillä 
yhtiön kykyä jatkaa toimintaansa. Jos johtopäätöksemme on, 
että olennaista epävarmuutta esiintyy, meidän täytyy kiinnittää 
tilintarkastuskertomuksessamme lukijan huomiota epävar-
muutta koskeviin tilinpäätöksessä esitettäviin tietoihin tai, jos 
epävarmuutta koskevat tiedot eivät ole riittäviä, mukauttaa 
lausuntomme. Johtopäätöksemme perustuvat tilintarkastus-
kertomuksen antamispäivään mennessä hankittuun tilintarkas-
tusevidenssiin. Vastaiset tapahtumat tai olosuhteet voivat kui-
tenkin johtaa siihen, ettei yhtiö pysty jatkamaan toimintaansa.

• arvioimme tilinpäätöksen, liitetiedot mukaan lukien, yleistä 
esittämistapaa, rakennetta ja sisältöä ja sitä, kuvastaako tilin-
päätös sen perustana olevia liiketoimia ja tapahtumia siten, 
että se antaa oikean ja riittävän kuvan. 
Kommunikoimme hallintoelinten kanssa muun muassa tilin-

tarkastuksen suunnitellusta laajuudesta ja ajoituksesta sekä mer-
kittävistä tilintarkastushavainnoista, mukaan lukien mahdolliset 
sisäisen valvonnan merkittävät puutteellisuudet, jotka tunnistam-
me tilintarkastuksen aikana. 

Muut raportointivelvoitteet
Muu informaatio
Hallitus ja toimitusjohtaja vastaavat muusta informaatiosta. Muu 
informaatio käsittää toimintakertomuksen. Tilinpäätöstä koskeva 
lausuntomme ei kata muuta informaatiota. Velvollisuutenam-
me on lukea muu informaatio tilinpäätöksen tilintarkastuksen 
yhteydessä ja tätä tehdessämme arvioida, onko muu informaatio 
olennaisesti ristiriidassa tilinpäätöksen tai tilintarkastusta suori-
tettaessa hankkimamme tietämyksen kanssa tai vaikuttaako se 
muutoin olevan olennaisesti virheellistä. Velvollisuutenamme on 
lisäksi arvioida, onko toimintakertomus laadittu sen laatimiseen 
sovellettavien säännösten mukaisesti.

Lausuntonamme esitämme, että toimintakertomuksen ja tilin-
päätöksen tiedot ovat yhdenmukaisia ja että toimintakertomus 
on laadittu toimintakertomuksen laatimiseen sovellettavien sään-
nösten mukaisesti. Jos teemme suorittamamme työn perusteella 
johtopäätöksen, että toimintakertomukseen sisältyvässä infor-
maatiossa on olennainen virheellisyys, meidän on raportoitava 
tästä seikasta. Meillä ei ole tämän asian suhteen raportoitavaa. 

Kouvolassa 11. huhtikuuta 2018
Kymen Tilintarkastus Oy

Lotta Kauppila, KHT

Tilintarkastuskertomus  
Kymenlaakson Jäte Oy:n yhtiökokoukselle



Jätekeskukselle ympäristölupa.

Jätekeskukseen valmistuivat optinen erottelulaitos 
ja energiajätteen murskauslaitos. 

Energiajätteen keräys oransseilla pusseilla käynnistyi. 

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

Lapinjärven kunta osakkaaksi yhtiöön.

Perustettiin neljän jäteyhtiön (IUJH, PHJ, Metsä-
sairila Oy, KLJ) yhteinen hankintaelin Kaakkois-
Suomen hankintarengas (KSHR) kilpailuttamaan 
sekajätteen energiakäyttö yhteishankintana.

Asukasneuvonta Kotkassa, Haminassa, Miehikkälässä 
ja Virolahdella käynnistyi.

Biojätteen keräys ja kompostointi käynnistyivät.

Kotitalouksien energiajätteen pussikeräyksestä  
luovuttiin.

KSHR sopi sekajätteen energiahyötykäytöstä   
Kotkan Energia Oy:n kanssa.

Kotitalousjätteen hyödyntäminen Kotkan 
Hyötyvoimalassa alkoi.

Asukasneuvonta Pyhtäällä ja Lapinjärvellä  
käynnistyi.

Kymen Bioenergia Oy:n biokaasulaitos valmistui  
ja biojätteen käsittely laitoksessa alkoi.

Mäntyharjun kunta liittyi Kymenlaakson Jäte Oy:n 
osakkaaksi.

Keltakankaan jätekeskukseen valmistui kaatopaikka-
kaasua hyödyntävä mikroturbiinilaitos.

Perustamisvaiheessa osakkaiksi tulleet metsä- 
teollisuusyhtiöt luopuivat yhtiön osakkeista.

Yhtiö alkoi järjestää jätteenkuljetuksia myös entisten 
Kuusankosken ja Anjalankosken alueilla.

Yhtiö alkoi hoitaa Virolahden ja Miehikkälän ekomak-
sulaskutusta.

Kymenlaakson Jäte Oy Keltakankaan jätekeskus
Ekokaari 50, 46860 Keltakangas

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

Yhtiön virstanpylväät
1997–2017

EU-direktiivin mukainen yhdyskuntajätteen 
loppusijoitusalue valmistui.

Keltakankaan jätekeskukseen valmistui uusi 
sekalaisen jätteen käsittelylinjasto.

Lapinjärven jäteasema ja hyötyjätepisteet  
siirtyivät yhtiölle.

Yhtiö alkoi hoitaa Kouvolan, Iitin ja Lapinjärven   
ekomaksulaskutusta.

Ekopisteverkostosta noin puolet siirtyi   
valtakunnallisen Rinki Oy:n hoidettavaksi.

Mäntyharjun ja Kotkan jätehuollon palvelu-
tehtävät siirtyivät yhtiölle.

Kouvolan seudun kuntayhtymän jätehuollon 
tehtävät ja henkilöstö siirtyivät yhtiölle. 

Pyhtään hyötyjätepisteet, saariston jätehuolto   
ja ekomaksulaskutus siirtyivät yhtiölle.

Keltakankaan jätekeskukseen valmistui halli   
huonekalujen purkua varten.

Jätteenkäsittelypalvelut yrityksille eriytettiin   
Ekokaari Oy:öön joka aloittaa 1.1.2018. 

Yhtiö sai Yhteiskunnallinen yritys -merkin.

Mäntyharjun lietekuljetusten asiakaspalvelu yhtiölle.
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