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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.

Yrityspalvelut eriytettiin omaan yhtiöön
Vuoden 2018 alusta alkaen yrityspalvelut eriytettiin 
omaan yhtiöönsä, Ekokaari Oy:öön. Kymenlaakson Jäte 
Oy omistaa Ekokaari Oy:n. Uuden yhtiön palvelukseen 
siirtyi 11 henkilöä. Ekokaari Oy:n omistukseen siirtyivät 
murskaus- ja lajittelulaitos sekä öljyisten jätteiden  
käsittelyalue.

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 saaristoalueella. 

Lisäksi yhtiö hoitaa täydentävän ekopistepisteverkoston 
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 yksityisil-
tä yrityksiltä. Yhtiön ostamien palvelujen ja investointien 
arvioidaan tuottavan vuosittain työtä yli 100 henkilötyö-
vuoden verran. Vuonna 2018 yhtiö työllisti suoraan yh-
teensä 48 henkilöä. 

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

Kymenlaakson Jäte Oy

MÄNTYHARJU
3,36 %

KOUVOLA
47,44 %

IITTI
3,75 %

LAPINJÄRVI
1,45 %

PYHTÄÄ
2,62 %

MIEHIKKÄLÄ
1,29 %

VIROLAHTI
1,95 %HAMINA

10,82 %
KOTKA
27,32 %

Jäteasema

Jätekeskus

Omistusosuudet

Toimialueella:
asukkaita 183 729
asuntokuntia 93 293
kesämökkejä 21 292



Asiakkaat arvostavat saamaansa palvelua 
Kymenlaakson Jäte Oy on kuntien ja kuntalaisten oma jäteyh-
tiö. Asiakastyytyväisyyskyselyjen mukaan olemme onnistuneet 
perustehtävässämme hyvin. Asukkaat kokevat saavansa meiltä 
hyvät ja arkea helpottavat palvelut. Kuntien teknisten palvelui-
den valtakunnallisessa vertailututkimuksessa asukkaamme  
arvioivat hoitamamme palvelut jälleen Suomen parhaiksi.

Asukkaiden palvelutarpeiden täyttäminen ja ympäristöstä 
huolehtiminen ja ovat tärkeimmät toimintaamme ohjaavat  
periaatteet. Meidät on helppo tavoittaa puhelimitse, verkko-
palvelujen kautta sekä kasvokkain jäteasemilla, jätekeskuksessa 
sekä erilaisissa tapahtumissa. Neuvoja lajittelun tehostamiseen 
ja kierrätyksen edistämiseen saa neuvontatilaisuuksista, sähköi-
sistä kanavista sekä Roskaviesti -lehdestä. Laadukkaat palvelut 
katetaan jätemaksuilla. Viestintä- ja neuvontapalvelut katetaan 
jätehuollon eko- ja perusmaksuilla, jotka vihdoin saatiin  
käyttöön koko toimialueelle.

EU:n kiertotalouspaketti kirittää kierrätystä 
Syksyllä julkaistut IPCC:n synkät ennusteet ilmastomuutoksen 
etenemisestä herättivät ihmiset ajattelemaan ilmastoa ja omaa 
elinympäristöään. Parhaillaan Suomessa valmistellaan useita 
toimenpideohjelmia, joilla edistetään kestävää luonnonvarojen 
käyttöä ja pyritään hidastamaan ilmaston lämpenemistä. Lisäksi 
Euroopan komission uusi kiertotalouspaketti tuo suomalaisil-
le haastavia kierrätystavoitteita. Kotitalouksissa ensimmäisenä 
alkaa näkyä pakkausjätteiden kierrätystavoitteiden nousu. Vuo-
teen 2025 mennessä tulee kaikkien pakkausjätteiden yhteenlas-
ketun kierrätysasteen nousta nykyisestä noin 40 %:sta 65 %:iin.

Muovien kierrätys lisääntyy 
Tammikuussa 2018 komissio julkaisi EU:n ensimmäisen  
muovistrategian, jonka tavoitteena on vähentää muovijätteen  
aiheuttamia ongelmia. Toimenpiteillä halutaan tehostaa muovin 
talteenottoa ja kierrätystä sekä parantaa muovituotteiden  
tuotesuunnittelua. Muovipakkausten kierrätystavoite kaksin-
kertaistuu vuoteen 2025 mennessä, jolloin sen tulee olla 50 %.

Kaikilla Kymenlaakson kunnilla ei ole vielä selkeää yhteis-
tä tahtotilaa pakkausjätteiden kierrätysasteiden nostamiseksi. 
Joulukuussa Kymen jätelautakunta hyväksyi Kouvolan osalta 
pakkausten kuljetusjärjestelmän muuttamisen kunnan järjes-
tämäksi, koska kiinteistön haltijan järjestämässä kuljetusjärjes-
telmässä merkittävä osa kiinteistöistä on edelleen keräyksen 
ja syntypaikkalajittelun ulkopuolella. Jätelautakunnan päätös 
mahdollistaa myös kattavan muovipakkausjätteiden kiinteistö-
keräyksen toteuttamisen Kouvolassa. Onneksi myös Kotkassa 
muovipakkausten keräyskokeilulle saatiin jatkoa.

Jätehuollon järjestämisvastuisiin  
jälleen muutoksia 
Vuonna 2017 voimaan tullut hankintalaki pudotti niin sanotun 
sidosyksikkörajan 5 %:iin liikevaihdosta, jolloin kuntien omista-
mat yhtiöt eivät olisi enää voineet tarjota palveluja yrityksille. 
Jätehuollon osalta rajaa voitiin kuitenkin tarkentaa jätelaissa. 
Jätelaissa sidosyksikkörajaksi päätettiin 10 % liikevaihdosta 
vuoteen 2029 saakka, jotta kohtuuhintaisten käsittely- 
palveluiden saatavuus säilyisi myös maakunnissa. Muualla  
Euroopassa raja on yleisesti direktiivin mukainen 20 %.

Myös kuntavastuun rajausta jätelaissa päätettiin jälleen  
kaventaa. Kuntien järjestämisvastuulle jäi tällä kertaa asumisen 
lisäksi vain kuntien oman hallinto- ja palvelutoiminnan jätehuol-
to, joka laajentui samalla koskemaan myös kuntien konserni-
yhtiöiden ja kuntayhtymien toimintoja. Yksityinen jätehuolto-
sektori sai yksinoikeudekseen muiden kuin kuntatoimijoiden 
hoitaman julkisen hallinto- ja palvelutuotannon jätehuollon.

Pelisäännöt kuntien toissijaisesta vastuusta tarjota jätehuol-
topalveluja yrityksille yksityisen palvelun puuttuessa jäivät epä-
selviksi. Jätettä tuottava yrityskenttä vaatii kunnilta jätehuol-
topalveluja, koska ne ovat välttämättömiä. Toisaalta yksityinen 
jätehuoltoala syyttää kuntajätehuoltoa markkinoiden vääristä-
misestä. Toissijaisen palvelun tarpeen osoittamiseksi päätettiin 
perustaa valtakunnallinen digitaalinen markkinapaikka, jossa 
käsittelypalveluiden tarpeen ja tarjonnan ajatellaan kohtaavan.

Palveluja elinkeinoelämän jätteille
Elinkeinoelämän jätteille ei ole markkinaehtoisesti syntynyt 
hyödyntämiskapasiteettia tarvetta vastaavasti. Yksityissektorin 
tarvitsemien jätteenkäsittelypalveluiden saatavuuden turvaami-
seksi Kymenlaakson Jäte Oy:lle perustettiin tytäryhtiö Ekokaari 
Oy. Varastojen kasvusta huolimatta tytäryhtiö pystyi vastaanot-
tamaan paikallisten yritysten jätteet, mutta toimialueen  
ulkopuolelta tulevien jätteiden vastaanottoa jouduttiin rajoit-
tamaan. Kotitalousjätteen mukana kiinteistöiltä sekakuormissa 
kuljetettua elinkeinotoiminnan jätettä vietiin Kotkan Hyötyvoi-
malaan n. 2500 tonnia. Määrä vastaa huoltoseisokin aikana  
kertyvää kotitalousjätettä, jolle jouduttiin hankkimaan käsittely-
kapasiteettia toimialueen ulkopuolelta.

Kunnat aloittivat jätepoliittisen ohjelmatyön
Kymen jätelautakunta kutsui toimialueensa kunnista edustajat 
valmistelemaan alueen ensimmäistä jätepoliittista ohjelmaa. 
Työn tavoitteena on löytää yhteinen tahtotila ja hahmotella 
keskeiset tavoitteet ja toimenpiteet kuntavastuulla olevan  
jätehuollon, viranomaistoiminnan ja alan muiden toimijoiden  
välisen yhteistyön kehittämiselle.

Toimitusjohtajan
katsaus
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Tammikuu
• Tytäryhtiö Ekokaari Oy aloitti toimintansa 1.1.2018
• Uudet urakoitsijat Kotkan loppujätteen ja hyötyjätteiden 

kuljetuksiin valittiin.
• Kotkan uuden jäteaseman maanrakennusurakoitsija valittiin.

Huhtikuu
• Esitykset Kymen jätelautakunnalle Kotkan, Mäntyharjun 

sekä Kouvolan ja Iitin jätemaksutaksoista 1.7.2018 alkaen.
 
Toukokuu
• Haminan kaupunki päätti 24.5. jätehuollon palvelutehtävien 

siirrosta Kymenlaakson Jäte Oy:lle 1.1.2019 alkaen.

Kesäkuu
• Haminan kaupunki teki sopimuksen ekomaksulaskutuksen 

hoitamisesta yhtiön kanssa.
• Murskaus- ja lajittelulaitoksen lajittelulinjaston laajennusosa 

otettiin käyttöön.

Lokakuu
• Kaatopaikan 3. vaiheen rakentamistyöt valmistuivat.
• Kotkan uuden jäteaseman rakennusurakoitsija valittiin.
• Esitys Kymen jätelautakunnalle Keltakankaan jätekeskuksen 

vastaanottomaksutaksaksi 1.1.2019 alkaen sekä jäteasemien 
yhtenäistaksaksi 1.1.2019 alkaen.

• Esitys Kymen jätelautakunnalle Iitin ja Kouvolan sekä La-
pinjärven, Miehikkälän, Mäntyharjun, Pyhtään ja Virolahden 
ekomaksutaksaksi 1.1.2019 alkaen.

• Esitys Kymen jätelautakunnalle Mäntyharjun sako- ja umpi-
kaivolietteiden tyhjennysmaksutaksaksi 1.1.2019 alkaen.

• Kouvolan ja Iitin loppujätteen ja hyötyjätteiden uudet kulje-
tusurakoitsijat valittiin.

 
Marraskuu
• Hallitus hyväksyi yhtiön päivitetyn toimintapoliitikan. 

Joulukuu
• Kymen jätelautakunta päätti siirtyä kunnan järjestämiin jät-

teenkuljetuksiin Kouvolan pakkausjätteiden kuljetuksissa..

Olennaiset 
tapahtumat 2018

Tiivistyvää yhteistyötä omistajakuntien  
kanssa 
Omistajakunnista Hamina ja Virolahti siirsivät jätehuollon  
palvelutehtävät yhtiön hoidettavaksi vuoden 2019 alusta  
lukien. Hamina päätti lisäksi ottaa käyttöön ekomaksun ja  
antoi laskutuksen Kymenlaakson Jätteen hoidettavaksi.  
Jatkossa yhteistyö kuntien teknisten toimien kanssa  
lisääntyy, kun jäteasiat nousevat esille muun muassa  
kuntien ympäristö- ja ilmasto-ohjelmissa. 

Talous pysyi vakaalla pohjalla
Talouden näkökulmasta vuosi 2018 meni suunnitellusti, liike-
vaihto- ja tulostavoitteet saavutettiin. Asiakkaiden kokema 
palvelun laatu pysyi tutkimusten perusteella hyvänä, josta  
kiitos kuuluu paitsi asiaansa sitoutuneelle henkilökunnalle 
myös ammattitaitoisille ja joustaville urakoitsijoille.

Kiitän urakoitsijoitamme, asiakkaitamme ja muita  
sidosryhmiä sekä omistajakuntien edustajia hallinnossa hyvin 
sujuneesta toimintavuodesta 2018.

Kari Martikainen
toimitusjohtaja

Kymenlaakson Jäte on yksi Suomen 
parhaista yrityksistä. Teillä homma 
toimii ja saa asiallista palvelua.
Kouvolan kesäasukas asiakaspalvelu-puhelussa  
19.9.2018



Kymenlaakson Jätteen järjestämä jätteiden keräys, kierrätys, 
hyödyntäminen ja käsittely vähentävät ilmastopäästöjä.  
Kymenlaakson Jäte on tutkinut hiilijalanjälkensä jo neljä  
kertaa, vuosina 2015, 2016, 2017 ja 2018. 

Tutkimuksissa* 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 
vuonna 2018 noin 53 000 tonnia hiilipäästöjä verrattuna 
neitseellisen raaka-aineen, materiaalin tai muun polttoaineen 
käyttöön. 

Kymenlaakson Jätteen kautta kulkevien jätteiden käsitte-
lystä aiheutuva hiilipäästöjen säästö on yhtä suuri kuin 5 890 
suomalaisen yhteensä aiheuttama CO2-päästö on vuodessa. 
Tämä vastaa suunnilleen Pyhtään asukasmäärää.

*Tutkimuksen teki aiheeseen erikoistunut LCA-Consulting Oy

Kymenlaakson Jätteen 
hiilijalanjälki on vihreä
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Kymenlaakson Jätteen päästövähennys  
vuosina 2015, 2016, 2017 ja 2018

2015

2016

2017

2018

Asuinkiinteistöt ja ekopisteet Jäteasemat
Keltakankaan 

jätekeskus

Ilmasto on meille tärkeä! 
Kymenlaakson Jäte Oy:n ilmastotekoja on 
merkitty vuosikertomukseen tällä tunnisteella.

Biokaasun käyttö vähentää jäteauton päästöjä 80 %
Kymenlaakson Jäte päätti alentaa jätteenkuljetusten ilmas-
topäästöjä edellyttämällä urakoitsijoilta aiempaa vähä-
päästöisempää ja ilmastoystävällisempää tekniikkaa. Yhtiö 
kilpailutti Kouvolan ja Iitin biojätteen kuljetukset sekä  

Kotkan jätteenkuljetukset. Kymenlaakson Jäte edellytti  
tarjoajilta vaihtoehtoisia voimanlähteitä tavallisen dieselin 
tilalle. Valituksi tuli biokaasu.

Päästövähennys yhteensä 
vuositasolla, t CO2-ekv./a

2015 -41 000 

2016 -48 782

2017 -54 067

2018 -53 123



Alueen opiskelijat selvittivät yhtiölle muovipakkausten lajittelun 
onnistumista ja kaivotyhjennysten optimointia. Uudelle Kotkan jäte-
asemalle suunniteltiin automatiikkaa ja saariston jätehuoltoa kehitettiin.

Muovipakkausten lajittelu sujuu hyvin
Kotkalaisista kiinteistöistä kerättyä muovipakkausjätettä 
tutkittiin kesäkuussa. Tutkittavaksi otettiin kaksi muovi-
kuormaa, jotka oli kerätty ympäri Kotkaa. Kerätyt jätteen 
jaoteltiin muovipakkauksiin, muihin muoveihin ja muihin 
jätteisiin. 88 % tutkitusta jätteestä oli oikein lajiteltua eli 
muovisia pakkauksia. 7 % jätteestä oli muuta muovia kuin 
pakkauksia ja loput 6 % oli muuta jätettä. 

Tutkimus tehtiin yhteistyössä Kaakkois-Suomen  
ammattikorkeakoulun ympäristöteknologian opiskelijan  
Antti Hämäläisen kanssa. 

Uudella jäteasemalla hyödynnetään  
automatiikkaa
Kotkan Jumalniemeen rakennetaan uutta jäteasemaa, 
joka valmistuu syksyllä 2019. Jäteasemasta on tarkoitus 
tehdä älykäs, uutta teknologiaa hyödyntävä palvelupaikka. 
Automatiikan avulla jäteasema on asukkaiden käytettävis-
sä myös silloin, kun paikalla ei ole henkilökuntaa.

Jäteasemarakennuksen yhteyteen varataan tilaa kier-
rätysmyymälän ja mahdollisen rakennusapteekin  
käyttöön. 

Kehityshankkeet
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Kehityshankkeet Kaivotyhjennysten seurannan  
selvitys jatkuu
Mäntyharjun sako- ja umpikaivojen tyhjennyksissä on 
selvitetty mahdollisuutta seurata kaivojen täyttymistä an-
tureilla. Tavoitteena on luoda palvelumalli, jossa kaivojen 
tyhjennys perustuisi ajantasaiseen tietoon. Vuoden aikana 
pilottikohteissa on kokeiltu erilaisia anturimalleja, jotta löy-
dettäisiin juuri tähän tarkoitukseen soveltuvin. Hankkeesta 
valmistuu opinnäytetyö (XAMK) vuoden 2019 aikana.

Saariston jätehuollossa testataan 
puristimia
Pyhtään Kaunissaaren jätehuoltoa kehitettiin hankkimal-
la saaren jätekatokseen puristimet. Tavoitteena oli saada 
saaren jätteenkeräyksestä turvallisempi ja kustannustehok-
kaampi. Mikäli puristimet osoittautuvat toimivaksi ratkai-
suksi, voidaan samaa tapaa hyödyntää jätehuollon järjestä-
misessä muuallakin saaristossa.

Opiskelijat kehittivät  
ympäristökasvatuspelejä
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun opiskelijat  
kehittivät ympäristökasvatuspelejä Hackathon-tapahtu-
massa lokakuussa. Tehtävänantona oli kehittää peli, joka 
kannustaa ja opastaa alakouluikäisiä lapsia kierrättämään ja 
elämään vihreiden arvojen mukaan. Yhteishankkeessa  
olivat mukana myös Cursor, KotkaMills ja Sotek-säätiö. 

12
tutkimus- ja kehityshanketta

10
rakentamishanketta 
(infra ja kenttä)

Vuoden 2018 
hankkeet yhtiössä



Henkilöstöasioissa merkittävin muutos oli yhtiön jakautuminen vuoden 
alusta emoyhtiöön ja tytäryhtiöön. Henkilöstöstä yhteensä 11 työntekijää 
siirtyi vanhoina työntekijöinä Ekokaari Oy:n palvelukseen. Vuoden lopulla 
koko henkilöstölle tehtiin työhyvinvointikysely. 

Henkilöstötilinpäätös
2014 2015 2016 2017 2018

Henkilöstön määrä kpl 42 43 47 47 48

Henkilöstön määrä htv 42,1 43,5 44,9 46,9 47,67

Määräaikaisten osuus % htv:sta 6,4 11,1 8,4 10,0 14,42

Henkilöstön keskimääräinen vaihtuvuus 0,21 0,20 0,10 0,06 0,05

Keskimääräinen työsuhteen pituus (v) 8,40 9,90 10,82 11,84 12,81

Henkilöstön keski-ikä 40,7 41,6 41,5 42,4 42,8

Naisten osuus % (määräaikaisista %) 35 (40) 42 (33) 40,5 (60) 39,5 (50) 41,86 (60)

Miesten osuus % (määräaikaisista %) 65 (60) 58 (67) 59,5 (40) 60,5 (50) 58,14 (40)

Koulutus € / htv 727 1019 606 515 934

Virkistys- ja harrastustoiminnan kulut € / htv 563 344 240 171 367

Tapaturmataajuus 1 6 3 1 5

Tapaturmapoissaolot päivä / htv 0,43 1,1 0,1 0,0 0,2

Sairauspoissaolot päivä / htv 6,8 12,2 10,2 5,7 14,1

Työterveyshuolto € / htv 376 369 474 460 445

Työsuojelu € / htv 83 11 11,5 147,7 56,4

Henkilötyövuoden hinta € / htv 50 333 51 636 50 802 49 606 49 580

Henkilöstö
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Naisten osuus % (määräaikaisista %) 35 (40) 42 (33) 40,5 (60) 39,5 (50) 41,86 (60)

Miesten osuus % (määräaikaisista %) 65 (60) 58 (67) 59,5 (40) 60,5 (50) 58,14 (40)

Koulutus € / htv 727 1019 606 515 934

Virkistys- ja harrastustoiminnan kulut € / htv 563 344 240 171 367

Tapaturmataajuus 1 6 3 1 5

Tapaturmapoissaolot päivä / htv 0,43 1,1 0,1 0,0 0,2

Sairauspoissaolot päivä / htv 6,8 12,2 10,2 5,7 14,1

Työterveyshuolto € / htv 376 369 474 460 445

Työsuojelu € / htv 83 11 11,5 147,7 56,4

Henkilötyövuoden hinta € / htv 50 333 51 636 50 802 49 606 49 580

Työhyvinvointitapahtumat
• Virkistyspäivä Sirius Sport Resortissa  

Pyhtäällä lauantaina 8.9., 20 osallistujaa
• Unelmien työpäivänä 5.10. toimistolla   

järjestettiin joogatunti
• Pikkujoulut, Peacock-teatterissa    

Helsingissä pe 30.11., 25 osallistujaa

Henkilöstö jakautui vuoden vaihteessa kahdelle yh-
tiölle. Emoyhtiölle jäi suurin osa henkilöstöstä, 37 
henkilöä ja tytäryhtiölle Ekokaari Oy:lle siirtyi 11 hlöä. 
Yhteensä konsernissa oli henkilöstöä vuoden lopussa 
48 henkilöä, joista määräaikaisia tai kausityöntekijöi-
tä viisi.

Rekrytoinnit ja vaihtuvuus
Vakituisen henkilökunnan määrä lisääntyi yhdellä 
työntekijällä. Kesällä rekrytoitiin yksi työntekijä Ha-
minan ekomaksulaskutuksen käynnistämistä varten. 
Vuoden lopuksi rekrytoitiin kolme henkilöä: yksi 
Ahlmannintien jäteasemalle, toinen tytäryhtiön pal-
velukseen ja kolmas yhtiön omana työnä käynnisty-
vään ekopisteiden hoitotyöhön. Lisäksi valmisteltiin 
Haminan jäteasemanhoitajan siirtyminen kaupungilta 
jäteyhtiölle. 

Kesätyöntekijöiksi palkattiin yhteensä yhdeksän 
henkilöä, lisäksi lomakaudella hyödynnettiin kausi-
työntekijöitä ja työnkiertoa. Siviilipalvelusta oli yhtiös-
sä suorittamassa vuoden aikana kaksi nuorta. Vuoden 
aikana yhtiö tarjosi harjoittelupaikkoja myös opiskeli-
joille sekä työelämään tutustujille. 

Koulutukset
Keskimäärin henkilöstö osallistui koulutuksiin reilun 
kolmen päivän ajan. Kolme työntekijää sai valmiiksi 
Syklin ympäristönhuollon ammattitutkinnon. Yrityk-
sessä järjestettiin vuoden varrella sisäisiä koulutuksia 
muun muassa asiakaspalvelusta, työsuojelusta, räjäh-
dysvaarallisten tilojen turvallisuudesta ja hätäensi-
avusta. 

Työsuojelu
Konserni valitsi uuden työsuojeluorganisaation vaa-
leilla alkuvuodesta. Työsuojelutoimikunta kokoontuu 
vähintään neljä kertaa vuodessa. 

Työtapaturmia konsernissa sattui yhteensä viisi, 
joista sairauspoissaoloja kertyi kahdeksan päivää. Sai-
rauspoissaolojen määrä kohosi 14 päivään. 

Työterveyshuollon työpaikkakäyntejä toteutettiin 
toimintasuunnitelman mukaisesti Ahlmanintien jäte-
asemalla sekä Keltakankaan jätteenkäsittelylaitoksella. 

Paikallisneuvottelut
Lokakuussa työnantaja kävi henkilöstöryhmien edus-
tajien kanssa neuvottelut työehtosopimuksen mukai-
sen järjestelyvaraerän käytöstä ja kohdentamisesta. 
Lisäksi neuvoteltiin paikallisesti laitosmiesten ja vaa-
katyöntekijöiden työajanmuutoksesta.

Työpaikkakokoukset
Koko henkilöstölle tarkoitettuja, yt-lain mukaisia työpaik-
kakokouksia järjestettiin vuoden aikana neljä. Viimeises-
sä, joulukuun kokouksessa henkilökunta äänesti Vuoden 
työntekijäksi käyttöpäällikkö Paavo Savolaisen. Samalla 
muistettiin myös pitkään palvelleita henkilöitä.

Työhyvinvointi
Edellisvuosien tapaan henkilöstölle jaettiin liikunta- ja 
kulttuuriseteleitä. Henkilökunnalle tarjottiin ensimmäis-
tä kertaa mahdollisuus hankkia lisäksi liikuntaseteleitä 
työnantajan tukemana. Työntekijöille järjestettiin kahtena 
lauantaina TYKY- ja hyvinvointipäivät, toinen keväällä ja 
toinen syksyllä.

Työhyvinvointikysely toteutettiin ELO:n kyselynä lop-
puvuodesta. Tulokset esiteltiin sekä henkilöstökokoukses-
sa että yhtiön päättävissä elimissä. Työhyvinvointi oli osin 
heikentynyt edelliseen kyselyyn verrattuna. Kehitettävää 
löytyi esimiestyöstä sekä työyhteisön toimivuudesta, vah-
vuuksina esille nousivat henkilöstön hyvä osaaminen ja 
työkyky.

Toimiston maalämpö on 
vähentänyt lämmitys- 
öljyn kulutusta noin 85% 
(17 000 l) vuodessa.



Verkkosivu-uudistus käynnistyi jo vuoden 2016 puolella. Ke-
väällä oli vuorossa sisällönsyöttö ja testaus. Sivut julkaistiin 
kesäkuussa. Uudet sivut skaalautuvat erikokoisille näytöille ja 
toimivat helposti myös erikokoisilla mobiililaitteilla.

Verkkosivujen käyttäjiä oli noin 75 000, kävijämäärä kasvoi 
noin prosentin. Verkkosivukäyntejä oli noin 116 000, kasvua 
noin 6 %. Sivun katselut kasvoivat noin 28 %. Vanhan verkko-
sivuston aikana keväällä käyttäjistä noin 55 % tuli sivuille pöy-
täkoneella ja 45 % mobiililaitteella. Uudistuksen jälkeen tilanne 
kääntyi, sen jälkeen noin 55 % tuli sivuile mobiilisti ja noin 45 % 
pöytäkoneella.

Tytäryhtiö, Haminan jätehuolto ja muovit
Alkuvuodesta jätteenkäsittelyn asiakkaille tiedotettiin tytäryh-
tiön perustamisesta ja uuden yhtiön toiminnasta. Haminalaisil-
le kerrottiin jätehuollon palvelutehtävien siirtymisestä yhtiölle 
1.1.2019 alkaen. Yhtiö sai Haminan kaupungilta tehtäväksi aloit-
taa ja hoitaa ekomaksulaskutuksen jo syksyllä. Uudesta maksus-
ta tiedotettiin asukkaille monin tavoin.

Muovit olivat vuoden kiinnostavin jäteaihe. Muoveja käsitel-
tiin sekä Kotkan muovinkeräyskokeilun ja lajittelututkimuksen 
yhteydessä. Lisäksi jätelautakunta teki muovi- ja muita pakkaus-
jätteitä koskevia päätöksiä, jotka vaikuttivat myös viestintään.

Uudet verkkosivut julkaistiin kesäkuussa. Keväällä isännöitsijäviestinnässä ko-
keiltiin uudentyyppisiä aamupalainfotilaisuuksia ja joulukuussa otettiin käyt-
töön yhtiön facebook-sivu. Viestintä oli aktiivisesti mukana useissa omistaja-
kuntien työryhmissä. Vuoden lopuksi teetettiin asukastyytyväisyystutkimus.

Viestintä
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Tammikuu
• WordPress -koulutus

Huhtikuu
• Vuosikertomus valmistui
• Aamupalainfo Kotkan isännöitsijöille 26.4.

Toukokuu
• Kevään Roskaviesti ilmestyi 15.5., jaettiin jokaiseen 

kotiin koko toimialueella sekä ositteellisena   
kesäasukkaille, painos 120 000 kpl.

• Aamupalainfo Kotkan isännöitsijöille 24.5.

Kesäkuu
• Uudistetut verkkosivut julkaistiin 5.6.

Syyskuu
• Kouvolan jätehuolto oli asukkaiden mielestä  

Suomen parasta ja Kotkan seitsemänneksi  
parasta valtakunnallisessa Yhdyskuntatekniset  
palvelut -tutkimuksessa.

• Jätehuollon viestinnän ja neuvonnan toimivuus  
oli Kouvolassa Suomen parasta ja Kotkassa  
seitsemänneksi parasta em. tutkimuksessa.

 
Lokakuu
• Haminan ekomaksulaskutus alkoi

Marraskuu
• Neuvonta- ja viestintäpäivät 30.10.–1.11. Kuopiossa
• Tavaranvaihtopäivät 15.–17.11. Kouvolassa   

Citymarketin tiloissa, yli 4 000 kävijää!
• Syksyn Roskaviesti ilmestyi 15.11., jaettiin jokaiseen 

kotiin koko toimialueella sekä ositteellisena   
kesäasukkaille, painos 120 000 kpl 

Joulukuu
• Isännöitsijöiden joulupuurotilaisuudet  

Keltakankaalla
• Sidosryhmiä tavattiin joululounailla Kotkassa   

ja Kouvolassa
• Yhtiön Facebook-sivut julkaistiin 18.12. 
• Asukastyytyväisyystutkimus tehtiin

Viestinnän vuosi 

Asukkaita pidettiin ajan tasalla Kotkan Jumalniemeen raken-
teilla olevan jäteaseman vaiheista.

Joka kotiin kaksi lehteä
Roskaviesti-lehti jaettiin joka kotiin toukokuussa ja marraskuus-
sa. Asukastutkimuksessa Roskaviestin luettuus on pysynyt kor-
kealla, lehden ilmoitti lukevansa noin 80 % kaikista vastaajista. 
Luettuudessa oli eroa niiden kuntien asukkaiden välillä, joissa 
Kymenlaakson Jäte järjestää palvelut (83 %) ja niiden, jotka jär-
jestivät palvelut vielä itsenäisesti (71 %). Roskaviesti oli kyselyn 
mukaan edelleen myös toivotuin tietolähde.

Tutkimukset asiakas- ja asukastyytyväisyydestä
Vuoden aikana tehtiin kaksi tutkimusta. Keväällä tutkittiin jäte-
keskuksen yritysasiakkaiden tyytyväisyyttä jätteenkäsittelypalve-
luihin ja loppuvuonna tutkittiin asukkaiden tyytyväisyyttä palve-
luihin. Asiakkailta ja asukkailta kysyttiin myös viestinnästä ja sen 
onnistumisesta.  

Yritys- ja jätteenkäsittelyasiakkaista 89 % koki saavansa riittä-
västi tietoa Kymenlaakson Jäte Oy:stä, Ekokaari Oy:stä ja palve-
luista. Asukkaista 93 % koki saavansa riittävästi tietoa jätehuol-
toasioista.

Valtakunnallista vertailupohjaa saatiin jälleen FCG Efekon 
tekemästä Kuntien yhdyskuntatekniset palvelut 2018 -tutkimuk-
sesta, jossa oli tällä kertaa mukaan 22 kuntaa tai kaupunkia. Toi-
mialueen kunnista mukana olivat tällä kertaa Kouvola, Kotka ja 
Hamina. Jätehuollon neuvonnan ja viestinnän toimivuuden suh-
teen kouvolalaiset olivat tyytyväisyydessä 1. sijalla, kotkalaiset 7. 
ja haminalaiset 10. sijalla.

Ajankohtaisviestintä
Viestinnässä tärkeää on ajankohtaisuus ja avoimuus. Yhtiön 
verkkosivuilla julkaistiin vuoden aikana yhteensä 87 tiedotetta 
ja alueen viestimille lähetettiin 40 tiedotetta. Lehti-ilmoituksia 
julkaistiin 62 kappaletta ja radiomainoskampanjoita oli yhteensä 
viisi. Joulukuussa käyttöön otettiin yhtiön facebook-sivu, jolla 
täydennetään viestintää ajankohtaisista asioista.

Viestintä

Hei,
Halusin lähettää teille toimittajille 
kiitoksen loistavasta Roskaviesti-
lehdestä! Siis kaunis kiitos!
Palaute kotkalaiselta asukkaalta sähköpostitse 
kevään Roskaviestin ilmestyttyä



Ympäristökoulutusta kouluissa 
Koululaiset ja opettajat ovat ympäristökasvatuksen ja 
neuvonnan pääkohderyhmä. Ilmaista neuvontatuntia 
tarjottiin vuoden aikana aktiivisesti 4. luokkien lisäksi 
2. luokille. Tähän saakka tavoitteena on ollut tavoittaa 
toimialueen kaikki 4. luokkalaiset mahdollisimman katta-
vasti (yksi ikäluokka), mutta koska OPS2016 toi lajittelun 
2. luokkien opetussuunnitelmaan, tarjottiin neuvontaa 
myös 2. luokille. Molempien ikäluokkien opettajat otti-
vatkin neuvontatarjoukset hyvin vastaan, joten vuoden 
aikana neuvottiin lähes kaksi ikäluokkaa peruskoulu-
laisia. Nelosluokilla neuvottiin yhtensä 1 542 oppilasta 

(87 % ikäluokasta) ja kakkosluokilla 1 755 oppilasta (95 % 
ikäluokasta). Lisäksi neuvontatilaisuuksiin osallistui yh-
teensä 366 opettajaa.

Koulut saavat vapaasti pyytää neuvontaa myös 
muille luokille oman kiinnostuksensa mukaan. Muilla 
peruskoulun luokka-asteilla neuvottiin 1 905 oppilasta. 
Kouluissa tapahtuvan neuvonnan määrä tasoittui Etelä- 
ja Pohjois-Kymenlaakson välillä.
 
Toreilla ja kirjastoissa

Vuoden aikana Kymenlaakson Jäte halusi näkyä myös 
asukkaiden keskuudessa, ja erityisesti huolehdittiin  

Jäteneuvonnan vuosi oli vilkas, vuoden aikana neuvottiin yli 5 000 koululaista. 
Kirjastoissa järjestettiin asukkaille yleisöluentoja kompostoinnista ja lajittelus-
ta. Neuvontapiste järjestettiin useisiin yleisötapahtumiin, ja yhteensä tapahtu-
missa kohdattiin yli 1 800 asukasta. Muoveista kyseltiin ja kerrottiin paljon. 

Jäteneuvonta ja 
ympäristökasvatus

Kymenlaakson Jäte oli mukana noin kahdessakymmenessä eri yleisötapahtumassa, 
muun muassa Viranomaiset Manskilla tapahtumassa Kouvolassa.
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näkymisestä pienimmissä omistajakunnissa. Erilaisia mark-
kina- ja toritapahtumia oli vuoden aikana 21 kappaletta. 
Tilaisuuksia järjestettiin myös ostoskeskuksissa, Kouvolassa 
Veturissa ja Kotkassa Pasaatissa. Veturissa muovista kävi lu-
ennoimassa tutkija Samuel Hartikainen. Kirjastoissa järjestet-
tiin 12 yleisötilaisuutta, aiheina kompostointi ja lajittelu.

Tilaisuuksia järjestöilloissa
Neuvontaa tarjotaan myös aikuisille, esimerkiksi järjestöjen 
tilaisuuksissa. Toimialueen järjestöt kutsuivat neuvojan yh-
teensä 30 eri tilaisuuteen vuoden aikana.

Tavaranvaihtopäivät Kouvolassa
Kouvolan seudun Kerkko-verkosto, jossa yhtiö on mukana, 
järjesti jo perinteeksi muodostuneet Tavaranvaihtopäivät 
keväällä ja syksyllä. Syksyn Tavaranvaihtopäivät järjestettiin 
Kouvolan entisen Citymarketin tiloissa, ja ne keräsivät ennä-
tysmäisen kävijämäärän, yli 4 000 kävijää kolmessa päivässä. 

Jäteasemilla ja kiertävissä keräyksissä
Neuvontaa tarjottiin myös jäteasemilla ja kiertävissä keräyk-
sissä. Ympäristökouluttaja oli mukana alkukesän vaarallisten 
jätteiden keräyskierroksilla. Syys- ja lokakuussa jokaisella jä-
teasemalla järjestettiin asiakkaille neuvontapäivä.

Ympäristökoulutus henkilöstölle
Yhtiön strategian mukaisesti henkilöstölle järjestetään ym-
päristökoulusta osana työpaikkakokouksia. Aiheita olivat 
muun muassa muovipakkausten lajittelututkimuksen tulok-
set sekä yhtiön omat lajittelu- ja kompostointivideot.

Jäteneuvonta ja 
ympäristökasvatus

Kouluissa kierrettiin neuvomassa:
• 2. luokkalaisia 1 755 hlöä
• 4. luokkalaisia 1 524 hlöä
• muiden luokkien oppilaita 1 905 hlöä
• opettajia 366 hlöä 

Muita neuvontatapahtumia oli yli 70,
muun muassa:  
• 8 kompostointineuvontaa
• 7 tilaisuutta eläkeläisryhmille
• 20 neuvontapistettä toritapahtumissa yms.

Poimintoja neuvontatilaisuuksista: 
Helmikuu
• 6.2. Kettumäen palvelukeskus
• 7.2. Kouvolan diabetesyhdistys 

Huhtikuu
• 3.4. Ite ja yhdessä -toiminta, Miehikkälä
• 7.4. Rakenna ja remontoi -päivät, Iitti
• 19.4. Lajittelu, Elimäen kirjasto
• 24.4. Kompostointi, Iitin kirjasto 

Toukokuu
• 2.5. Kouvolan iltalukion maahanmuuttajat
• 7.5. Kompostointi, Haminan kirjasto
• 23.5. Lajittelu ja kompostointi,  

Mäntyharjun kirjasto
• 26.5. Salpa-museon Siivouspäivä, Miehikkälä
• 28.5. Kompostointi, Vuolenkoski 

Kesäkuu
• 5.6. Maailman ympäristöpäivä kauppakeskus  

Veturissa. Muoveista luennoi Samuli Hartikainen.
• 6.6. Kauppakeskus Valtarin hyvinvointipiste
• 9.6. Kesä-Kausalan avajaiset
• 25.6. Mäntyharjun markkinat 

Heinäkuu
• 7.7. Virolahden Sepramarkkinat 

Elokuu
• 10.8. Haminan Elomarkkinat
• 18.8. Pyhtään Saaristomarkkinat 

 
Syyskuu
• 10.9. Ekami aikuisopiskelijat ja henkilökunta 

Lokakuu
• 1.10. XAMK ympäristöteknologian opiskelijat
• 10.10. Kauppakeskus Pasaati, Kotkan Energian 

etätyötilassa energiansäästöviikolla
• 31.10. Kuluttajaliiton tilaisuus muoveista Kotkassa 

Marraskuu
• 20.11. KSAO:n ympäristöalan työntekijät
• 22.11. Dykkaaks’ sulla tapahtuma  

erityisoppilaille 

Joulukuu
• 4.12. Hyvänmielen Joulu -tapahtuma  

Veturi-kauppakeskuksessa 
 

Neuvonnan vuosi
Kiitos erittäin nopeasta ja informatiivi-
sesta vastauksesta. Tällaista asiakas-
palvelua saa todella harvoin.
Palaute neuvonnan asiakkaalta sähköpostitse 16.7.2018

Oli kyllä niiiiiiin innostava ja ammatti-
taitoinen neuvonta – ympäristö- 
kouluttaja oli nähnyt paljon vaivaa 
”speciaalisti meille”, ettei voi  
kuin kiittää!
Palaute opettajalta kouluneuvonnan palautelomakkeella



Muovipakkausten kiinteistökeräys laajenee
Kotkassa oli edellisvuonna aloitettu muovipakkausten keräys-
kokeilu kiinteistöiltä. Kokeiluaika päättyi heinäkuun loppuun, 
mutta keräystä jatkettiin. Vuoden loppuun mennessä kohteita 
oli jo 370.

Muovipakkausten lajittelun onnistumista tutkittiin kesällä. 
Tulokset olivat hyviä. 87 % jätteistä oli oikein lajiteltuja muovi-
pakkauksia. 

Loppuvuodesta Kymen jätelautakunta päätti, että  
Kouvolan kotitalouksien hyötyjätteet siirtyvät kunnan  
järjestämiin jätteenkuljetuksiin. Kymenlaakson Jäte Oy alkaa 
hoitaa kuljetuksia siirtymäajan jälkeen. Muovipakkausten  
kiinteistökeräys voidaan aloittaa ilman siirtymäaikaa, ja tätä 
alettiin jo valmistella.

Jätehuoltoon liittyneiden määrää seurataan
Jätteenkuljetusten asiakaspalvelussa tehdään jatkuvasti  
töitä asiakasrekisterin pitämiseksi ajan tasalla. Kaikkien  
kiinteistöjen tulee liittyä järjestettyyn jätehuoltoon, joten  
liittyneiden määrää seurataan. Määrä on kaiken aikaa noussut.

Mäntyharjun sako- ja umpikaivojen tyhjennyksissä olevien 
asiakkaiden määrä kasvoi vuoden aikana yli 300 asiakkaalla. 
Tietoisuus tyhjennyksistä saattoi lisääntyä kahden opinnäyte-
työn myötä. Molemmissa oltiin kirjeitse yhteydessä asiakkai-
siin.

Ensimmäiset biokaasulla kulkevat jäteautot aloittivat yhtiön urakoissa 
Kotkassa ja Kouvolassa. Kotkassa biokaasuautot ovat kaksilokeroautoja. 
Kuljetusyritykset otettiin mukaan kilpailutusten valmisteluun.

Jätteenkuljetukset

Yhtiön kilpailuttamissa kuljetusurakoissa otettiin käyttöön 
biokaasulla kulkevia jäteautoja. Kouvolan ja Iitin biojäteastioita 
alettiin tyhjentää biokaasuautoilla keväällä.

Kotkaan saatiin loppuvuodesta kaksilokeroisia biokaasu-
autoja, joihin voidaan tyhjentää samaan aikaan kahta jätelajia. 
Näin pienennetään kuljetusten päästöjä.

Uudet urakat Kotkassa, Kouvolassa ja Iitissä
Biokaasuautojen käyttöä oli edellytetty kilpailutuksissa.  
Kouvolan ja Iitin biojätteen kuljetuksissa alkoi uusi urakka  
vuoden alusta. Urakoitsijana on Remeo Oy.

Kotkassa kilpailutettiin kotitalouksien loppu-, bio- ja hyöty-
jätteiden kuljetukset kahteen urakkaan jaettuna. Urakat käyn-
nistyivät 1.7. Loppu- ja muovipakkausjätteen kuljetukset hoitaa 
Remeo Oy. Bio- ja hyötyjätteiden urakoitsijana on Jätehuolto 
Laine Oy, joka teettää kuljetustyön aliurakoitsijallaan  
Remeolla.

Kuljetusyrityksille  
markkinavuoropuhelutilaisuus
Syksyllä jätteenkuljetusyrityksille järjestettiin tilaisuus tulla 
keskustelemaan Kouvolan ja Iitin jätteenkuljetusten kilpailu-
tuksesta. Tavoitteena oli kuulla ja hyödyntää jätteenkuljetus-
yrittäjien näkemyksiä kilpailutuksessa. Tilaisuus koettiin  
molemmin puolin hyväksi ja hyödylliseksi. Toimintatapaa  
aiotaan jatkaa.
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Jätteenkuljetusten 
tunnuslukuja 2018
 

Sopimuskumppanit kunnan 
järjestämässä jätteenkuljetuksessa 
ja jäteastiatyhjennyksissä

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

Loppujätteen kuljetus
• Kouvola-Iitti on jaettu kolmeen urakkaan: 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 kaupunkikonsernin ja Carean kiinteistöt
• Biojäte ja loppujäte: Jätehuolto Laine Oy
• Hyötyjätteet: Jätehuolto E. Parkkinen Oy
• Erityisjätteet: Fortum Waste Solutions Oy

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
• Hyötypaperi Oy
• Kymen KTK 
• Kuljetus Lanki Ky
• Kuusakoski Oyj
• Jätehuolto Laine Oy
• SERTY:n urakoitsijat

Ekopisteiden kuljetukset
• Hamina, Iitti, Kotka, Kouvola, Lapinjärvi, Miehikkälä,  

Mäntyharju, Pyhtää, Virolahti:  
Jätehuolto E. Parkkinen Oy

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

Jätekeskuksen siirtokuljetukset/-kuormaukset
• Helokivi Oy
• Jätehuolto E. Parkkinen Oy
• JM Ekoturve Oy
• Kuljetus Kiiskit Oy
• Lassila & Tikanoja Oyj

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

Kuljetus-
urakoitsijat 2018

Olipa tänään mukava jäteautonkuljet-
taja! Hymyilevä ja ystävällinen. Hänellä 
ei ollut kiire, vaan näytti mummolassa 
lomailevalle pikkumiehelle, miten jäte-
auto toimii.
Palaute kotkalaiselta asukkaalta 27.6.2018

1,2 miljoonaa
tyhjennystä vuodessa 

5100
tyhjennystä päivässä 

Yhtiön jätteenkuljetuk-
sissa otettiin käyttöön 
neljä biokaasulla 
kulkevaa jäteautoa.
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Haminan kaupunki päätti siirtyä erilliseen ekomaksulas-
kutukseen 1.2.2018 alkaen. Kaupunki teki sopimuksen las-
kutuksen hoitamisesta Kymenlaakson Jätteen kanssa. 

Uuden asiakasrekisterin perustaminen ja laskutuk-
sen hoitaminen toivat lisää työtä yhtiön laskutukseen. 
Yhtiöön palkattiinkin uusi laskuttaja hoitamaan Haminan 
alueen ekomaksulaskutusta.

Yhtiö hoitaa ekomaksulaskutuksen nyt kaikissa toi-
mialueensa kunnissa. Kotkassa ei ole erillistä ekomaksua 
vaan jätehuollon perusmaksu sisältyy astiatyhjennyshin-
taan.
 
 

Kouvolan jätehuolto edelleen Suomen  
parasta
Kouvolan jätehuolto nousi jälleen ykkössijalle valtakun-
nallisessa FCG:n kyselyssä. Kouvola on ollut tutkimukses-
sa mukana joka toinen vuosi, ja jätehuollon tyytyväisyys 
on ollut Suomen parasta jo kolmesti peräkkäin. Kotka oli 
kyselyssä seitsemäs ja tyytyväisyys on noussut useana 
vuonna peräkkäin. Jätteenkuljetusten toimivuudessa 
Kouvola oli sijalla 1 ja Kotka sijalla 2.

Yhtiön oma asiakastutkimus tehtiin marras−joulukuun 
aikana. Vastaajat pitivät onnistuneimpina tekijöinä tyhjen-
nyslaskutuksen ja tyhjennysvälien sopimuksenmukaisuut-
ta. Molemmat saivat arvosanan 4,5, kun asteikko oli 1−5.

Asiakaspalvelu
Haminan ekomaksulaskutus siirtyi yhtiön hoidettavaksi. Asiakaskyselyissä 
jätteenkuljetukset ja vaakavastaanotto saivat kiitosta. Puhelinasioinnin  
nopeuttamiseksi otettiin käyttöön automaattinen puhelinvaihde.
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Vaakavastaanotolla punnitaan koko  
konsernin kuormia
Yritysasiakkaille tehtiin oma kysely kesällä. Eniten kiitosta sai 
jätekeskuksen vaakavastaanoton toiminta. Punnitustapahtuman 
sujuvuus ja vaakahenkilökunnan palvelualttius saivat molemmat 
arvosanan 4,8, kun asteikko oli 1−5.

Tytäryhtiö Ekokaari Oy:n perustaminen vaikutti myös vas-
taanoton toimintaan, sillä nyt kuormia punnitaan kahdelle eri 
yhtiölle. Vuonna 2018 punnittiin yhteensä 23 237 kuormaa, jois-
ta 12 224 oli Kymenlaakson Jätteen ja 11 013 Ekokaaren. Lisäksi 
käsiteltiin 5 125 Hyötyvoimalan punnitusta ja 409 Kouvolan Ve-
den Mäkikylän biokaasulaitoksen punnitusta.

Automaattinen puhelinvaihde ohjaa  
soittajan oikeaan paikkaan
Asukaskyselyissä on toivottu, että puhelut ohjautuisivat no-
peammin oikeaan paikkaan. Yhtiössä otettiinkin heinäkuussa 
käyttöön automaattinen puhelinvaihde, jossa soittaja pääsee 
valitsemaan suoraan haluamansa palvelun.

Vaihteenhoitajalle tulevien puheluiden määrä on hieman 
laskenut, mutta esimerkiksi jätteenkuljetusten asiakaspalvelun 
puhelumäärä on noussut. Kaiken kaikkiaan vuoden koko  
puhelumäärä on pysynyt ennallaan, noin 26 000 puhelussa.

Isännöitsijät tutustuivat jätekeskukseen
Alueemme isännöitsijöitä kohdattiin vuoden aikana neljässä eri 
tilaisuudessa. Keväällä Kotkassa kerrottiin yhtiön järjestämistä 
hyötyjätteiden keräyksestä. Joulukuussa koko toimialueemme 
isännöitsijät kutsuttiin tutustumaan Keltakankaan jätekeskuk-
seen ja kuulemaan jätehuollon ajankohtaisia asioita.

Isännöitsijöille lähetetään vuosittain useita uutiskirjeitä jä-
tehuollon palveluista. Uutiskirjeitä lähetetään myös asukkaille, 
jotka ovat ilmoittautuneet kirjeiden tilaajiksi.

Asiakaspalvelu
Teillä on paras palvelu, siksi on aina 
mukava soittaa. Yli 30 vuotta olen 
asunut Kuusankoskella, eikä  
jätehuollon kanssa koskaan ole  
ollut mitään ongelmia.
Puhelimitse yhteyttä ottanut asiakas 25.9.2018

Lähetetyt laskut 2018

Tyhjennyslaskut  155 672 kpl 

Ekomaksulaskut  54 093 kpl 

Jäteasemalaskut  1 630 kpl 

Vaakalaskut * 6 721 kpl

*sisältää Kymenlaakson Jäte Oy:n  

ja Ekokaari Oy:n laskut
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Palvelu
Kiinteistön omia tai useamman 
kiinteistön yhteisiä jäteastioita

Määrä
52 652 kiinteistöä

Maksu
Tyhjennystaksan mukaisesti

Jätelaji
Loppujäte, biojäte, paperi, metalli, 
kartonki, lasi, muovipakkaukset *       
(* vain 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 

172 885
• Lisäksi suppeamman palvelun kier-

rätysasemat Kotkassa ja Kouvolas-
sa, kävijämäärä 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, 
vaaralliset jätteet

Keräys- ja
palvelupisteet

Kiinteistö-
kohtainen keräys
Iitti, Kotka, Kouvola, Mäntyharju

Ekopisteet
Iitti, Kotka, Kouvola, Lapinjärvi, 
Mäntyharju, Pyhtää

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 28 ekopisteessä
Vaatteet 10 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 

172 885
• Lisäksi suppeamman palvelun kier-

rätysasemat Kotkassa ja Kouvolas-
sa, kävijämäärä 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, 
vaaralliset jätteet

Palvelu
Yhtiön kustantamia vaarallisten jätteiden keräyspaikkoja 
tai -pysäkkejä

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

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

Maksu
Käytettäessä maksuton kotitalouksille, palvelu katetaan 
eko- ja perusmaksuilla

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

Palvelu
Yhtiön ylläpitämä jätteiden käsittely- ja loppusijoitusalue

Määrä
• 1 kpl
• 23 237 punnitustapahtumaa sekä 5 125 Hyötyvoimalalla 

ja 409 biokaasulaitoksella tehtyä punnitustapahtumaa

Maksu
Hinnaston mukaan

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

Keräys- ja
palvelupisteet

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

Keltakankaan
jätekeskus



Yhtiön ylläpitämillä ekopisteillä uusittiin keräysastiat elo-
syyskuussa. Kaikki lasi-, kartonki- ja metalliastiat vaihdet-
tiin uusiin, entistä tilavampiin keräysvälineisiin. Uudet 
astiat vaihdettiin myös kuntien ekopisteille Haminassa, 
Miehikkälässä ja Virolahdella. Uusimisella yhtenäistet-
tiin ekopisteiden ilmettä ja parannettiin siisteyttä sekä 
astioiden kestävyyttä. Myös ekopisteiden ohjekyltit uu-
sittiin.

Astiavaihdosten yhteydessä 17 ekopisteelle lisättiin 
kartonginkeräys. Kartonkia kerätään nyt kaikilla ekopis-
teillä, jotka sijaitsevat taajama-alueella. Tätä edellytettiin 
alueemme jätehuollon palvelutasomäärityksessä. 

Ahlmanintien jäteasemalla 
yli 100 000 kävijää
Jäteasemien kävijämäärissä tehtiin uusi ennätys, kun  
kävijöitä oli koko vuonna yhteensä yli 170 000.  
Kouvolassa Ahlmanintien jäteasemalla vuoden kävijä-

määrä ylitti ensimmäistä kertaa 100 000 kävijän rajan. 
Asiakasmäärä kasvoi lähes kaikilla muillakin jäteasemilla.

Jäteasemilla järjestettiin vuoden aikana erilaisia tem-
pauksia. Heinsuon ja Keltakankaan jäteasemilla pidettiin 
avoimet viikonloput, joihin asiakkaita houkuteltiin muun 
muassa maksuttomalla puu- ja haravointijätteen vas-
taanotolla sekä jäteastiamyynnillä. Heinsuon jäteasemal-
la kävi kevätviikonlopun aikana yli tuhat asiakasta.

Syksyllä kaikilla yhdeksällä jäteasemallamme järjes-
tettiin neuvontapäivä, jolloin paikalla oli palveluneuvoja 
vastaamassa asukkaiden kysymyksiin.
 
Jumalniemen jäteasemalle  
suunnitellaan automatiikkaa
Kotkassa aloitettiin uuden jäteaseman rakennustyöt. 
Uusi jäteasema rakentuu Jumalniemeen vuoden 2019 
aikana. Jäteaseman sijainti on keskeinen, ja sen uskotaan 
helpottavan kotkalaisten jäteasemalla asiointia.

Kaikilla yhtiön ekopisteillä uusittiin keräysastiat ja parannettiin 
ohjeistusta. Jäteasemien kävijämäärä nousi uuteen ennätykseen. 
Uuden jäteaseman rakentaminen Kotkan Jumalniemeen aloitettiin.

Jäteasemat, ekopis-
teet ja keräyspalvelut

Yhtiön ylläpitämien ekopisteiden keräysvälineet uusittiin vuoden aikana.  
Keräysvälineisiin laadittiin valokuvalliset opasteet.
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Uudella jäteasemalla on tarkoitus ottaa käyttöön 
automatiikkaa, joka mahdollistaisi asemalla asioinnin 
silloinkin, kun henkilökunta ei ole paikalla. Vastaanotto-
rakennukseen varataan tilaa myös kierrätysmyymälälle.

Vaarallisen jätteen keräykseen  
käyttökelpoisia tavaroita
Vaarallisen jätteen keräyskierroksia uudistettiin Kot-
kassa ja Kouvolassa. Kotkassa vaihdettiin keräyspäivä 
lauantaille ja muutettiin pysähdyspaikkoja. Kevään tem-
pauksessa oli yli kaksinkertainen kävijämäärä edellis-
vuoteen verrattuna.

Syksyllä mukaan keräyksiin tuli Kotkassa Sotek-sää-
tiö ja Kouvolassa Parik-säätiö. Tämä mahdollisti käyttö-
kelpoisten tavaroiden vastaanottamisen keräyksessä. 
Tuttuun tapaan keräyksissä otettiin vastaan vaaralli-
sia jätteitä, sähkölaitteita ja metallia. Keräyskierroksia 
järjestetään myös Iitissä, Lapinjärvellä, Mäntyharjulla ja 
Pyhtäällä sekä Kotkan ja Pyhtään saaristossa.

Kouvolan ja Iitin maatilamuovien noutopalvelua laa-
jennettiin asukkaiden toiveesta. Nyt palvelu on tarjolla 
kaikissa niissä kunnissa, joissa yhtiö järjestää  
jätehuollon palvelut.

Yhtiö järjestää noutopalveluja myös puutarha- 
jätteille ja joulukuusille.

Oma intoni kierrättää saa aina 
uutta virtaa, kun käyn kotikuntani 
jäteasemalla. Jäteasemanhoitaja 
ottaa hyväntuulisena vastaan ja 
opastaa leppoisasti ja kärsivällisesti 
oikeiden pisteiden ääreen. Suurem-
paa kierrätyksen kunnioitusta ja 
parempaa kohtelua en voisi toivoa. 
Täällä kierrätys on taidetta!
Kirjoitus Lapinjärven jäteasemasta 
Loviisan Sanomissa 5.6.2018
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Jäteasemilla vastaanotettujen jätteiden määrä

2007 20182013 20162010

Jäteasemilla vastaanotetut jätteet 2018

Puujäte   7 644 tn

Haravointi  2 122 tn

Metalli  2 101 tn

Energia  1 594 tn

Risut  1 516 tn

Tiili/betoni  1 326 tn

Lajiteltava jäte 1 323 tn

SER   1 294 tn

Kaatopaikka  829 tn

Vaarallinen jäte 405 tn

Kestopuu   378 tn

Tekstiilijäte  322 tn

Kipsijäte  280 tn

Kattohuopa   136 tn

Huonekalu   99 tn

Pahvi   65 tn

Tasolasi   46 tn

Kovat muovit  43 tn

Asbesti   3 tn

Yhteensä  21 527 tn

Keltakankaalla huone- 
kalujen purkuhallin  
aurinkopaneelit tuottivat 
12 500 kWh sähköä.



Lajittelulaitosta laajennettiin ja  
erottelutekniikkaa kehitettiin
Merkittävin vuoden investoinneista oli sekalaisen jätteen 
lajittelulinjaston laajentaminen. Vuonna 2013 käyttöön 
otettuun linjastoon rakennettiin itsenäinen esikäsittely-
osio. Laajennuksen päätavoitteet olivat linjaston käsitte-
lykapasiteetin kaksinkertaistaminen, käyttövarmuuden 
lisääminen ja tuotettujen jakeiden laadun parantaminen. 
Samalla laitoksen työturvallisuutta parannettiin paranta-
malla käsittelyn pölynhallintaan. 

Sekalaisen jätteen lajittelulinjastolla käsiteltiin vuoden 
aikana yli 28 000 tonnia jätettä. Laitoksen toiminta-aikana 
sekalaisesta jätteestä on lajiteltu materiaaleja energia-
hyödyntämiseen 54 %, maanrakennushyödyntämiseen 

25 % ja kierrätykseen 6,5 %. Rejektejä lajittelutoiminnasta 
on jäänyt 14,5 % ja ne on sijoitettu tavanomaisen jätteen 
kaatopaikalle.

Muut investoinnit jätteenkäsittelyyn
Tavanomaisen jätteen loppusijoitusalueen rakennusurak-
ka valmistui lokakuussa. Pinta-alaltaan 2,5 hehtaarin  
pohjarakenne yhdistettiin käytössä olevan kaatopaikan  
rakenteisiin. Laajennuksen tuoma loppusijoituskapasiteet-
tiin riittää Kymenlaakson alueelle 20 vuodeksi eteenpäin. 

Kompostointilaitoksen käsittelykentän 0,6 hehtaarin 
laajennus ja yhdystien rakentaminen jätekeskuksen  
alueelle valmistuivat marraskuussa.

Vuoden alussa yritysten käsittelypalvelut eriytettiin tytäryhtiöön. Keväällä 
investoitiin mekaanisen lajittelulinjaston laajennukseen, joka kasvatti sekalaisten 
jätteiden käsittelykapasiteettia ja paransi laadunhallintaa. Kaatopaikan laajennus 
valmistui. Vastaanotettavan jätteen määrä rajoitettiin kapasiteettia vastaavaksi.

Jätteen vastaanotto
ja käsittely
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Kuivamädättämössä orgaaniset  
jätteet biokaasuksi
Keltakankaan jätekeskuksen biokaasulaitos tuotti ensimmäi-
senä kokonaisena toimintavuotenaan biokaasua noin 120 
000 m3. Puutarhajätteistä, vihermassoista ja rasvakaivoliet-
teistä tuotettu biokaasu jalostettiin mikroturbiinilaitoksella 
sähköksi ja lämmöksi jätekeskuksen omaa käyttöä varten. 
Kaatopaikkakaasusta ja biokaasusta tuotettu sähkö korvasi 
noin 31 % yhtiön ostosähköstä. Tuotetulla lämmöllä lämmi-
tettiin alueen rakennuksia.

Kuivamädättämössä käsiteltiin yhteensä noin 4 500 ton-
nia orgaanisia jätteitä. Biokaasutuksen lopputuotteena syn-
tyvä mädätysjäännös jalostetaan yhtiön rumpukompostoin-

tilaitoksella orgaaniseksi maanparannusaineeksi. Sitä voidaan 
hyödyntää joko sellaisenaan maanparannuksessa tai kompos-
timullan raaka-aineena. Ensimmäiset markkinoille saatettavat 
maanparannuskomposti- ja multaerät valmistuvat vuoden 
2019 aikana.

Jätteiden määrä ja hyödyntäminen
Keltakankaan jätekeskukseen vastaanotettujen jätteiden 
määrä laski 14 % edellisestä vuodesta. Vastaanotetun jätteen 
määrä yhteensä oli noin 110 000 tonnia ja laadut jakautui-
vat tasaisesti yhdyskuntajätteisiin, rakentamisen ja purku-
toiminnan jätteisiin sekä tuotantotoiminnan ja teollisuuden 
jätteisiin.  

1 000 tonnia 
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4,18
+0,26%

Kokonaisarvosana 
palvelulle

4,8
Punnitustapahtuman  

sujuvuus

4,8
Vaakahenkilökunnan 

palvelualttius

4,4
Henkilöstön 
palvelualttius 
ja ystävällisyys

4,3
Asioinnin ripeys 
kokonaisuutena

Asteikko: 1 = epäonnistunut,   5 = onnistunut erittäin hyvin

Ekokaari Oy:n palvelut
• Sekalaisten rakennusjätteiden käsittely
• Energiajätteen jalostaminen polttoaineeksi
• Lajittelukenttä- ja varastointoipalvelut
• Öljyisten maiden ja öljyvesiseosten käsittely
• Betoni- ja tiilijätteet

Jätemäärien lasku oli seurausta jätteen vastaanoton 
rajoittamisesta ja keskittämisestä ensisijaisesti Ky-
menlaakson alueen jätteentuottajiin. Eniten väheni-
vät kaatopaikalla hyödynnettyjen maa- ja kiviainesten, 
”ulos” vuokratulla kenttäalueella välivarastoitavien 
ja erilliskerättyjen energiahyödynnettävien jakeiden 
vastaanotto.    

Kaikissa konsernin vastaanottopisteissä, yhteistyö-
laitoksissa ja keräyksissä vastaanotettiin jätteitä yh-
teensä noin 151 500 tonnia. Energiana hyödynnettiin 
57 % ja maanrakentamisessa 22 % vastaanotetuista 
jätteistä. Kierrätykseen materiaaleja ohjautui 15 % ja 
kaatopaikalle loppusijoitettiin vain 6 %. Kymenlaak-
son Jäte Oy:n toimialueella asumisessa syntyvä lop-
pujäte hyödynnettiin kokonaisuudessaan energiana 
Kotkan Energian hyötyvoimalaitoksessa.  

Tammikuu
• Ekokaari Oy aloitti toimintansa 1.1.2018

Kesäkuu
• Lajittelulinjaston laajennusosa otettiin 

käyttöön
 
Lokakuu
• Kaatopaikan laajennusosa valmistui

Marraskuu
• Kompostikentän tieliittymän ja käsittely-

kentän rakentaminen valmistui

Olennaiset  
tapahtumat 2018 

Kymenlaakson Jäte Oy konserni

Kymenlaakson
Jäte Oy Ekokaari Oy

Kaatopaikalta kerätystä 
ja kuivamädätys- 
laitokselta syntyvästä 
biokaasusta tuotettiin  
621 000 kWh sähköä.

Keväällä tehdyn asiakastyytyväisyys- 
tutkimuksen tuloksia
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Yrityksille jätteenkäsittelypalveluja tarjoavan tytäryhtiön, 
Ekokaari Oy:n toiminta käynnistettiin 1.1.2018. Keltakankaan 
jätekeskuksen operatiivisesta henkilöstöstä siirtyi uuden  
yhtiön palvelukseen 11 henkilöä. Liiketoimintojen eriyttämi-
sen yhteydessä Kymenlaakson Jäte Oy:n murskaus- ja lajit-
telulaitos sekä öljyisten jätteiden käsittely siirtyivät Ekokaari 
Oy:lle. Kymenlaakson Jäte Oy omistaa Ekokaari Oy:n.

Tärkeimmät tavoitteet tytäryhtiön toiminnan käynnistä-
misessä olivat muutoksesta tiedottaminen, korkean palvelu-
tason säilyttäminen ja uuden toiminnan vakiinnuttaminen.

Asiakkaat palvelun keskiössä
Toukokuussa alussa toteutettiin asiakastyytyväisyyskysely 
Keltakankaan jätekeskuksen yritysasiakkaille. Kyselyn perus-
teella 89 % yritysasiakkaista koki saaneensa riittävästi tietoa 
liiketoiminnan muutoksesta ja tyytyväisyys palveluihin oli 

korkealla tasolla. Myös vastaanotetut jätemäärät säilyivät 
odotetulla tasolla ja toiminta saatiin vakiinnutettua muutok-
sista huolimatta.

Asiakaskyselyssä eniten kiitosta annettiin toiminnan 
sujuvuudesta ja henkilöstön palvelualttiudesta. Yli 63 % yri-
tysasiakkaista koki palvelun sujuvuuden ja ammattitaitoisen 
henkilöstön olevan merkittävin syy Ekokaari Oy:n ja Kymen-
laakson Jäte Oy:n jätteenkäsittelypalveluiden käyttämiseen.

Vastaanotetut ja käsitellyt jätteet
Ekokaari Oy käsitteli vuonna 2018 yhteensä noin 50 000 
tonnia erilaisia yritystoiminnan jätteitä. Rakentamisen, kau-
pan ja teollisuuden tuottamat ja toimittamat jätteet jakau-
tuivat seuraavasti: 50 % sekalaisia rakennusjätteitä, 25 % 
erilliskerättyjä hyödynnettäviä jakeita, 20 % välivarastoitavia 
jakeita ja 5 % öljyisiä jätteitä.

Vuoden alussa yrityspalvelut eriytettiin omaan yhtiöönsä, 
Ekokaari Oy:öön. Järjestely turvaa jätteenkäsittelypalveluiden 
saatavuuden kymenlaaksolaisille yrityksille.

Ekokaari Oy turvaa
palvelut yrityksille



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. Lisäksi tätä uudemmille toiminnoille 
on myönnetty toimintokohtaisia ympäristölupia. Jäte-
asemien toimintoja on luvitettu jätelain 100 §:n mukai-
sella ilmoitusmenettelyllä. Jätekeskuksen toiminnan lu-
vanmukaisuutta valvoo Kaakkois-Suomen ELY-keskus ja 
viranomaisiin ollaan jatkuvasti tiiviissä yhteydessä. 

Yhtiö käyttää toimintansa kehittämisessä apuna ISO 
14001 -standardin mukaista ympäristöjärjestelmää ja ISO 
9001 -standardin mukaista laatujärjestelmää. Molemmat 
järjestelmät sertifioitiin uudelleen kesäkuussa, kun  
Bureau Veritas Certification Finland teki uudelleenser-
tifiointiauditoinnin. Sertifiointi on voimassa seuraavat 

kolme vuotta, mikäli jatkuva toiminta on  
johtamisjärjestelmän mukaista.

Kierrätys- ja hyötykäyttöaste
Keltakankaan jätekeskuksen kierrätysaste on kasvanut 
vuoden 2008 kahdesta prosentista 14 prosenttiin. Kier-
rätysasteeseen lasketaan sellaiset jätejakeet, jotka voi-
daan kierrättää raaka-aineeksi ja uudelleen tuotteeksi.

Myös jätekeskuksen hyötykäyttöaste on kasvanut. 
Hyötykäyttöaste ilmoittaa hyödynnettyjen jätteiden 
määrän prosentteina. Vuonna 2018 Keltakankaan jäte-
keskuksen hyötykäyttöaste oli 80 %.

Kaikesta jätekeskukseen vastaanotetusta jätteestä 
sijoitettiin kaatopaikalle vain 6 %. Sekalaiset jätteet kä-
sitellään lajittelulinjastolla, mikä vähentää merkittävästi 
kaatopaikalle päätyvän jätteen määrää.

 

Yhtiön järjestämällä jätehuollolla vähennettiin hiilidioksidipäästöjä 
noin 5 900 keskivertosuomalaisen päästöjen verran. 
Ympäristö- ja laatujärjestelmät sertifioitiin uudelleen. 
Lähiasukkailta ei tullut yhtään yhteydenottoa hajuihin liittyen.

Ympäristövastuu
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Jätehuolto vähentää hiilipäästöjä
LCA-Consulting päivitti tutkimuksen Kymenlaakson Jät-
teen hiilijalanjäljestä. Laskennassa tarkasteltiin jätteiden 
keräystä, kierrätystä, hyödyntämistä ja käsittelyä. Huomi-
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 53 100 tonnia hiilipäästöjä. Tämä vastaa 
noin 5 900 keskivertosuomalaisen hiilijalanjälkeä.

Vaikutukset ilmaan
Yhtiön toiminnasta aiheutuu päästöjä ilmaan lähinnä kaa-
topaikalta sekä avoaumoissa tapahtuvasta kompostoin-
nista. Eloperäisen jätteen hajoaminen vapauttaa ilmake-
hään hiilidioksidia sekä metaania, jotka ovat molemmat 
kasvihuonekaasuja. Kaatopaikan kaasukeräysjärjestelmä 
sekä haravointi- ja vihermassoja hyödyntävä biokaasulai-
tos vähentävät merkittävästi haitallisten ja haisevien kaa-
suyhdisteiden 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 %. Haravointi- ja vihermassojen käsittely biokaasulai-
toksessa käynnistyi vuoden 2017 loppupuolella. Kerätty 

kaasu hyödynnetään sähkön- ja lämmöntuotannossa kol-
men mikroturbiinin avulla. Vuonna 2018 mikroturbiineille 
pumpattiin yhteensä 775 560 m³ kaatopaikka- ja biokaa-
sua, mikä kokonaisuudessaan käytettiin sähkön ja lämmön 
tuotantoon. Mikroturbiinien käyttöaste oli 36 %. 

Yhtiö tekee säännöllistä hajujen omavalvontaa jätekes-
kuksen alueella sekä lähiympäristössä. Valvonnan tulokset 
raportoidaan kuukausittain Kaakkois-Suomen ELY-kes-
kukselle sekä Kouvolan kaupungin ympäristöpalveluille. 
Vuonna 2018 tehtiin 159 hajujen havaintokierrosta. Alueen 
ulkopuolella havaittiin hajuja vain joka viidennellä tarkkai-
lukerralla. Lähiasukkaat eivät ottaneet yhteyttä hajuihin 
liittyen kertaakaan.

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 ja Ekokaaren jätekeskustoimintojen lisäksi 
Fortum Oyj:n, Umacon Oy:n, JM Ekoturve Oy:n ja Kouvo-
lan kaupungin toimintoja. Tämän yhteisen ohjelman lisäksi 
Kymenlaakson Jätteellä on oma tarkkailuohjelmansa.

Jätekeskuksen toiminnan vaikutus on nähtävissä 
ojavesituloksissa. Toiminta vaikuttaa selvimmin veden 
sähkönjohtavuuteen sekä typpiyhdisteiden ja kloridien 
pitoisuuksiin. Hyötyvirta-alueen vesientarkkailun yhteen-
vetoraportin mukaan alueen typpikuormitus puolittui 
edellisvuoteen verrattuna.

Jätekeskuksen jätevesien biologisen hapenkulutuksen 
(BOD₇) ja kokonaisfosforin keskiarvoja nostivat yksittäi-
set analyysitulokset. Korkeat yksittäiset tulokset johtuivat 
laiterikoista, joiden johdosta jätevettä ei voitu kierrättää. 
Tämän vuoksi aktiivilieteprosessin mikrobikantaa ei het-
kellisesti saatu pysymään prosessille optimaalisena.

Jätekeskuksen alueen kaikki jätevedet esikäsitellään 
omassa jätevedenpuhdistamossa. Esipuhdistettu jätevesi 
johdetaan Kymen Vesi Oy:n Mussalon keskusjäteveden-
puhdistamolle jatkokäsiteltäviksi. Vuonna 2018 jätekes-
kuksen alueella esikäsiteltiin 54 718 m³ jätevettä.

Jätekeskuksen ympäristötunnuslukuja

2014 2015 2016 2017 2018 yksikkö

Jätetäytön metaanintuotto 
(FOD-menetelmä)

900 898 965 903 785 t (CH4)

Jätevesien määrä viemäriin 59 836 66 802 66 249 77 750 74 718 m3

Jäteveden laatu:

Typpi (N)-pitoisuus (ka) 139 166 89 137 113 mg/l

Fosfori (P)-pitoisuus (ka) 0,2 0,4 0,4 0,7 2,9 mg/l

Kiintoainepitoisuus (ka) 15,5 20,8 30,5 49,0 28,6 mg/l

BOD7-pitoisuus (ka) 8,0 15,8 20,9 47,0 252,2 mg/l

Ammoniumtyppi (NH4+)-
pitoisuus (ka)

56 89 59 118 84 mg/l

Ulkopuoliset hajuvalitukset 14 3 2 2 0 kpl

Ympäristövastuu

Toimintamme vähentää 
hiilidioksidipäästöjä  
5 900 suomalaisen  
päästöjen verran.



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 2018 
lautakuntamaksu sisältyi Kouvolan ja Iitin sekä Kotkan 
jäteastian tyhjennysmaksuun. Haminassa, Mäntyharjul-
la, Lapinjärvellä, Miehikkälässä, Pyhtäällä ja Virolahdella 
lautakuntamaksu sisältyi ekomaksuun. Kymenlaakson 
Jäte keräsi ja tilitti lautakuntamaksuja Kymen  
jätelautakunnalle 251 919 €.

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  
sisällytetty jäteastioiden tyhjennysmaksuun. Tyhjennys-
laskuissa tämä osuus näkyy eriteltynä nimellä perus-
maksu. 

Yhtiö laskutti myös Haminan, Miehikkälän ja  
Virolahden ekomaksut ja tilitti ne kunnille, jotka järjesti-
vät palvelutuotannon itse.

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

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

Jätemaksujen 
kertymä ja käyttö

Jätemaksujen kertymä ja käyttö 2018

Kuljetusveloitukset 49,7 %

Vastaanottomaksut 21,7 %

Eko-ja perusmaksut 16,2 %

Palvelumyynti 5,9 %

Hyötyjätemyynti 4,2 %

Asiakasmaksut 2,4 %

Jätemaksujen kertymä
Materiaalit ja ostetut 
palvelut  57,6 %

Liiketoiminnan muut kulut 15,1 %

Henkilöstökulut 11,5 %

Poistot ja poistoerät 6,8 %

Pakolliset varaukset 3,3 %

Verot  2,7 %

Jätevero   2,5 %

Rahoituskulut  0,5 %

Jätemaksujen käyttö

Kertymä 15 619 523,3 €
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Jäteasemat 43,6 %

Tilitykset kunnille 12,4 %

Vaarallisten jätteiden 
jätehuolto 11,4 %

Lautakuntamaksut 9,2 %

Tiedotus ja neuvonta 8,5 %

Täydentävät ekopisteet 8,5 %

Laskutus 4,9 %

Lisäpalvelut 1,5 % 

Tuloslaskelma 1.1.–31.12.2018

Lakisääteinen toiminta 92,41 %

Markkinaehtoinen toiminta 7,59 %

Tulot

Lakisääteinen toiminta 66,63 %

Markkinaehtoinen toiminta 33,37 %

Tulos

Käsittelykustannukset 54,4 %

Korvaukset 
kuljetusurakoitsijoille 45,6 %

Kertymä 7 760 051 €

Astiatyhjennysmaksujen 
kertymä ja käyttö

Jätelain 44. §:n edellyttämä kirjanpidon 
eriyttäminen  1.1.–31.12.2018
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 toteutuneen 
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
15 892 295,65 14 685 909,33 1 206 386,32

Toiminnan kustannukset -13 285 086,50 -12 761 700,32 -523 386,18

Poistot ja poistoerot -1 017 885,07 -864 152,90 -153 732,17

Rahoituskulut- ja tuotot 120 187,24 111 063,81 9 123,43

KUSTANNUKSET YHTEENSÄ -14 182 784,33 -13 514 789,40 -667 994,93

Tuloverot -398 500,92 -297 536,75 -100 964,17

TILIKAUDEN TULOS 1 311 010,40 873 583,18 437 427,22

Kirjanpidon eriyttämislaskelma

Ekomaksujen kertymä  
ja käyttö

Kertymä 2 525 324,3 €

Tilitetty
251 920

Hamina 28 250

Kotka 73 590

Kouvola-Iitti 124 071

Lapinjärvi 3 783

Mäntyharju 8 067

Miehikkälä 2 737

Pyhtää 7 062

Virolahti 4 360

Lautakuntamaksut 2018



Jussi Raukko

Tehtävät, toiminta-alue ja  
toimintaperiaatteet
Kymenlaakson Jäte Oy on merkitty kaupparekisteriin 9.7.1997, 
sen Y-tunnus on 1093000-9 ja kotipaikka Kouvola. Yhtiön 
omistavat Haminan, Iitin, Lapinjärven, Kouvolan, Kotkan, Mie-
hikkälän, Mäntyharjun, Pyhtään ja Virolahden kunnat. Toimin-
ta-alueella asui vuoden lopussa n. 184 100 asukasta.

Kymenlaakson Jäte Oy:n tehtäviin kuuluu hoitaa omista-
jakuntiensa puolesta jätteenkäsittelytehtäviä ja jätelain mää-
räämiä palvelutehtäviä sen mukaan, kuin omistajakunnat ovat 
niitä yhtiölle siirtäneet. Tehtäviä ovat kunnan järjestämä jät-
teenkuljetus, vaarallisten jätteiden ja hyötyjätteiden vastaan-
otto ja toimittaminen jatkokäsittelyyn, jätehuollon kehittämi-
nen sekä jäteneuvonta. Yhtiön ensisijaisena toiminta-alueena 
on osakaskuntien alue. Yhtiö toimii omakustannusperiaat-
teella ja käyttää tuloksensa jätehuollon kehittämiseen.

Kymenlaakson jäte Oy:llä päätoimipiste on Keltakankaan 
jätekeskus, jossa sijaitsevat toimisto, lajitteluterminaali-, siir-
tokuormausasemat, mekaaninen lajittelulaitos sekä yhdys-
kuntajätteen loppusijoitusalue. Lisäksi yhtiöllä on toimialu-
eellaan yhdeksän miehitettyä jäteasemaa. Jätekeskusta ja 
jäteasemia hoitaa pääasiassa yhtiön oma henkilöstö, jätteiden 
kuljetukset on kilpailutettu.

Konsernin rakenne
Konsernitilinpäätökseen on yhdistetty Kymenlaakson Jäte Oy 
ja sen kokonaan omistama tytäryhtiö Ekokaari Oy  
(Y-tunnus 2840058-3).

Olennaiset tapahtumat tilikaudella
Kymenlaakson Jäte Oy luopui uuden hankintalain määräys-
ten mukaisesti markkinaehtoisten yrityspalveluiden tuot-
tamisesta rakennus- ja purkujätteen-, betoni- ja tiilijätteen 
sekä öljysakkojen ja öljyisten maa-ainesten käsittelyssä. Tämä 
liiketoiminta siirrettiin 1.1.2018 alkaen jo edellisenä vuonna pe-
rustetulle Ekokaari Oy:lle. Järjestelyllä turvattiin seutukunnan 
yritysten tarvitsemien jätteenkäsittelypalveluiden jatkuvuus.

Kotkan uuden kierrätysaseman rakentamisesta Jumalnie-
mestä hankitulle tontille tehtiin päätös ja aseman rakennus-
työt käynnistyivät marraskuussa.

Haminan kaupunki teki kesäkuussa ja Virolahden kunta lo-
kakuussa päätökset jätehuollon palvelutehtävien siirtämisestä 
yhtiölle vuoden 2019 alusta lukien.

Jäteperäisten polttoaineiden ylitarjonta käytettävissä ole-
vaan polttokapasiteettiin nähden kotimaassa pakotti rajoit-
tamaan rakennus- ja purkujätteen vastaanottoa. Rajoitukset 
kohdistettiin pääasiassa toimialueen ulkopuoliseen kysyntään. 
Samoin Kiinan rajoitukset kierrätysmateriaalien tuonnille 
Euroopasta heikensivät kierrätysmateriaalien menekkiä ja pai-
navat niiden hintatasoa alaspäin, mikä vaikeuttaa kierrätyksen 
lisäämistä.

Uudessa strategiassaan yhtiö sitoutui vähentämään jäte-
huollon haitallisia ilmastovaikutuksia ja edistämään yleiseu-
rooppalaisten kierrätystavoitteiden saavuttamista. Linjauksen 
mukaisesti jätteenkuljetuksissa otettiin käyttöön ensimmäiset 
biokaasua käyttövoimanaan käyttävät jäteautot ja Kotkas-
sa jatkettiin pakkausmuovijätteen keräyskokeilua. Kokeilun 
tavoitteena on saada pakkausmuovijäte pois polttoon mene-
västä jätevirrasta kierrätysteollisuuden raaka-aineeksi.

Kymen jätelautakunta teki yhtiön aloitteesta Kouvolan 
osalta merkittävän kuljetusjärjestelmäpäätöksen, jolla pak-
kausmuovijätteen keräys kiinteistöiltä tulee jäteyhtiön hoi-
dettavaksi vuonna 2019 ja muut pakkausjätteet siirtymäajan 
jälkeen vuoden 2021 heinäkuun alusta alkaen. Päätös mahdol-
listaa kierrätyskelpoisten jätteiden kattavan kiinteistökeräyk-
sen toteuttamisen, sekä eri jätelajien yhteiskeräykset. 

Tunnuslukuja liiketoiminnasta ja  
taloudellisesta asemasta 
Konsernin tilikauden liikevaihto oli 18,95 milj. euroa. Vertailu-
kelpoinen liikevaihto kasvoi edellisestä vuodesta 6,5 % (17,8 
milj. euroa v. 2017). Liikevaihdon kasvu syntyi toiminnan vo-
lyymin kasvusta ja asiakaskunnan laajentumisesta.

Hallituksen 
toimintakertomus   
1.1.–31.12.2018

Janne Kaulio Maija LehtomäkiPentti Hämäläinen Pia Hurtta
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Ville Salonen

Konsernin tilikauden voitto oli 1,48 milj. euroa. Vertailukel-
poinen voitto vuodelta 2017 oli 1,55 milj. euroa. 

Tulos ja liikevaihto ylittivät budjetoidun. Emoyhtiön in-
vestointien yhteismäärä oli 3,7 milj. euroa, mikä on 23,8 % 
emoyhtiön liikevaihdosta. Suurimmat investoinnit olivat 
tavanomaisen jätteen loppusijoitusalueen laajentaminen, la-
jittelulaitoksen kehittäminen, rumpukompostointilaitoksen 
tontin yhdystie sekä viemäröinti , joilla alue liitettiin jätekes-
kuksen kunnallistekniikkaan sekä Jumalniemen tontin maan-
rakennustyöt ja kierrätysaseman suunnittelu. 

Tuleva kehitys
Jätelain uudistuksessa kuntien vastuuta kavennettiin yksityi-
sen terveys- ja koulutustoiminnan sekä muun kuin kunnal-
lisen julkishallinnon jätehuollon järjestämisen osalta. Tämä 
tulee kaventamaan tulopohjaa. Toisaalta kuntavastuulle nyt 
selkeästi määritellyt kuntakonsernien yhtiömuotoiset yksi-
köt tulevat osaltaan antamaan mahdollisuuksia kokonaispal-
velukonseptien uudenlaiselle kehittämiselle ja kuntasektorin 
yhteistyön lisäämiselle.

Kahden yhtiön malli on osoittautunut toimivaksi, sen 
pohjalta on mahdollista edelleen laajentaa kuntavastuista 
palvelutarjontaa ja toisaalta lisätä yritysten tarvitsemien pal-
veluiden kehittämistä.

Emoyhtiön toiminta keskittyy kuntien vastuulle kuuluvi-
en jätehuollon palvelutehtävien tuottamiseen. Yhtiö panos-
taa toiminnassaan valtakunnallisessa jätesuunnitelmassa ja 
EU:n kierotalouspaketissa määriteltyjen kierrätystavoittei-
den saavuttamiseen ja lisäarvon tuottamiseen asiakkailleen 
monipuolistamalla palvelutarjontaansa ja parantamalla pal-
velun laatua ja saavutettavuutta. Oman toiminnan ympä-
ristövaikutuksia vähennetään nostamalla kierrätysastetta 
ja edistämällä uuden teknologian ja uusien toimintamallien 
käyttöönottoa.

Tutkimus- ja tuotekehitystoiminta
Yhtiö on aktiivisesti mukana erilaisissa alueellisissa sekä val-
takunnallisissa tutkimus- ja kehityshankkeissa. Hankkeiden 
tavoitteena on kehittää yhdyskuntajätehuoltoa laadukkaam-
maksi sekä tukea kiertotalouden kehittymistä Kaakkois-

Suomessa. Yhtiö oli mukana muun muassa Telaketju-
hankkeessa, joka on kunnallisten jätelaitosten yhteinen 
poistotekstiilien hyödyntämiseen tähtäävä hanke. 

Yhtiö jatkoi oman toimintansa hiilijalanjäljen selvittä-
mistä ja toiminnassaan syntyvien päästöjen vähentämistä. 
Viimeisimmissä jätteen kilpailutuksissa käytettiin LCA-Con-
sulting Oy:n tuottaman mallin tuloksia hiilidioksidipäästöjen 
vähentämiseksi. 

Toimintajärjestelmä kattaa laatu- ja ympäristöjärjestel-
mät standardien ISO 9001:2008 ja ISO 14001:2004 -mukai-
sesti. Sertifioitu laatu- ja ympäristöjärjestelmät on viimeksi 
auditoitu 22.8.2018.

Yhtiön hallinto
Yhtiön varsinainen yhtiökokous pidettiin 20.4.2018. Kokouk-
sessa käsiteltiin yhtiöjärjestyksen määräämät asiat.

Hallitus kokoontui tilikauden aikana 11 kertaa. Hallituksen 
jäseninä 20.4.2018 alkaen ovat olleet seuraavat henkilöt,  
jotka edustavat alla mainittuja omistajakuntia:

 

* 28.8.2018 saakka

Yhtiön varsinainen tilintarkastaja tilikaudella oli Kymen Tilin-
tarkastus 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, 1 311 010,40 euroa, jätetään 
taseeseen voittovarojen tilille.  

Hallitus

Tapio Montonen

Konserni Emoyhtiö

Liikevaihto 18,95 M€ 15,61 M€

Muutos 6,5% -12,2%

Liikevoitto 1,8 M€ 1,5 M€

Muutos -1,1% -20,0%

Taseen loppusumma 23,4 M€ 22,0 M€

Muutos 18,2% 10,9%

Jäsen Varajäsen Edustus

Ville Salonen, pj Kalevi Pahkala Kouvola

Imre Rask, vpj Olli Marttila Kotka

Pentti Hämäläinen Vesa Koskiaho Hamina

Pia Hurtta Tiina Montonen Kotka

Janne Kaulio Jonna Nygård Miehikkälä, 
Virolahti, 
Lapinjärvi 
ja Pyhtää

Maija Lehtomäki Santtu Vekkeli Kouvola

Leif Drockila * Tapio Montonen Iitti ja 
Mäntyharju

Jussi Raukko Tapio Karvonen Kouvola

Minna Korhonen Jorma Ruippo Kouvola

Imre RaskMinna Korhonen



1.1.2018–31.12.2018 1.1.2017–31.12.2017

LIIKEVAIHTO 15 619 509,68 17 782 520,42

Liiketoiminnan muut tuotot 272 772,54 123 158,53

Materiaalit ja palvelut

Aineet, tarvikkeet ja tavarat

Ostot tilikauden aikana -10 692,36 -17 111,32

Ulkopuoliset palvelut -8 603 102,15 -9 111 855,10

Materiaalit ja palvelut yhteensä -8 613 794,51 -9 128 966,42

Henkilöstökulut

Palkat ja palkkiot -1 403 024,14 -1 910 439,71

Henkilösivukulut

Eläkekulut -262 495,36 -337 879,57

Muut henkilösivukulut -60 688,60 -78 205,32

Henkilöstökulut yhteensä -1 726 208,10 -2 326 524,60

Poistot ja arvonalentumiset

Suunnitelman mukaiset poistot -924 601,25 -954 568,72

Poistot ja arvonalentumiset yhteensä -924 601,25 -954 568,72

Liiketoiminnan muut kulut -3 131 638,10 -3 624 408,41

LIIKEVOITTO (-TAPPIO) 1 496 040,26 1 871 210,80

Rahoitustuotot ja -kulut

Muut korko- ja rahoitustuotot

Muilta 188 675,05 178 333,68

Arvonalentumiset vaihtuvien vastaavien rahoitusarvopapereista -31 085,05 -5 094,28

Korkokulut ja muut rahoituskulut

Muille -37 402,76 -17 207,18

Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä 120 187,24 156 032,22

VOITTO (TAPPIO) ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA 1 616 227,50 2 027 243,02

Tilinpäätössiirrot

    Poistoeron muutos 93 283,82 -14 168,48

    Tilinpäätössiirrot yhteensä 93 283,82 -14 168,48

Tuloverot

Tilikauden verot -398 500,92 -466 527,69

Tuloverot yhteensä -398 500,92 -466 527,69

TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO) 1 311 010,40 1 546 546,85

Tuloslaskelma 1.1.2018–31.12.2018
Emoyhtiö

Tuloslaskelma ja tase 
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1.1.2018–31.12.2018 1.1.2017–31.12.2017

LIIKEVAIHTO 15 619 509,68 17 782 520,42

Liiketoiminnan muut tuotot 272 772,54 123 158,53

Materiaalit ja palvelut

Aineet, tarvikkeet ja tavarat

Ostot tilikauden aikana -10 692,36 -17 111,32

Ulkopuoliset palvelut -8 603 102,15 -9 111 855,10

Materiaalit ja palvelut yhteensä -8 613 794,51 -9 128 966,42

Henkilöstökulut

Palkat ja palkkiot -1 403 024,14 -1 910 439,71

Henkilösivukulut

Eläkekulut -262 495,36 -337 879,57

Muut henkilösivukulut -60 688,60 -78 205,32

Henkilöstökulut yhteensä -1 726 208,10 -2 326 524,60

Poistot ja arvonalentumiset

Suunnitelman mukaiset poistot -924 601,25 -954 568,72

Poistot ja arvonalentumiset yhteensä -924 601,25 -954 568,72

Liiketoiminnan muut kulut -3 131 638,10 -3 624 408,41

LIIKEVOITTO (-TAPPIO) 1 496 040,26 1 871 210,80

Rahoitustuotot ja -kulut

Muut korko- ja rahoitustuotot

Muilta 188 675,05 178 333,68

Arvonalentumiset vaihtuvien vastaavien rahoitusarvopapereista -31 085,05 -5 094,28

Korkokulut ja muut rahoituskulut

Muille -37 402,76 -17 207,18

Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä 120 187,24 156 032,22

VOITTO (TAPPIO) ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA 1 616 227,50 2 027 243,02

Tilinpäätössiirrot

    Poistoeron muutos 93 283,82 -14 168,48

    Tilinpäätössiirrot yhteensä 93 283,82 -14 168,48

Tuloverot

Tilikauden verot -398 500,92 -466 527,69

Tuloverot yhteensä -398 500,92 -466 527,69

TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO) 1 311 010,40 1 546 546,85

Tuloslaskelma ja tase 

VASTAAVAA 31.12.2018 31.12.2017

Aineettomat hyödykkeet 47 235,07 48 464,96

Aineelliset hyödykkeet 9 256 649,49 9 534 040,24

Sijoitukset 3 084 587,35 100,00

PYSYVÄT VASTAAVAT 123 388 471,91 9 582 605,20

Vaihto-omaisuus 11106,65 210 043,22

Saamiset 2 631 353,86 2 816 634,38

Rahoitusarvopaperit 1 941 409,80 2 059 178,13

Rahat ja pankkisaamiset 5 041 308,79 5 170 320,85

VAIHTUVAT VASTAAVAT 9 625 179,10 10 256 176,58

VASTAAVAA 22 013 651,01 19 848 781,78

VASTATTAVAA

Osakepääoma 860 786,08 860 786,08

Edellisten tilikausien voitto (tappio) 7 703 138,24 6 156 591,39

Tilikauden voitto (tappio) 1 311 010,40 1 546 546,85

OMA PÄÄOMA 9 874 934,72 8 563 924,32

Poistoero 958 109,53 1 503 020,26

TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ 958 109,53 1 503 020,26

PAKOLLISET VARAUKSET 5 482 184,90 4 982 184,90

Lainat  rahoituslaitoksilta 700 000,00 0,00

Pitkäaikainen vieras pääoma 700 000,00 0,00

Lainat rahoituslaitoksilta lyh.erät 200 000,00 0,00

Ostovelat 2 467 067,60 2 305 393,27

Muut velat 232 655,87 250 945,31

Siirtovelat 1 431 608,33 2 243 313,72

Lyhytaikainen vieras pääoma 4 998 421,86 4 799 652,30

VIERAS PÄÄOMA 5 698 421,86 4 799 652,30

VASTATTAVAA 22 013 651,01 19 848 781,78

Tase 31.12.2018
Emoyhtiö



Tuloslaskelma 1.1.2018–31.12.2018
Konserni

1.1.2018–31.12.2018

LIIKEVAIHTO 18 949 967,18

Liiketoiminnan muut tuotot 194 998,62

Materiaalit ja palvelut

Aineet, tarvikkeet ja tavarat

Ostot tilikauden aikana -17 499,67

Ulkopuoliset palvelut -8 839 448,79

Materiaalit ja palvelut yhteensä -8 856 948,46

Henkilöstökulut

Palkat ja palkkiot -1 914 924,25

Henkilösivukulut

Eläkekulut -365 220,99

Muut henkilösivukulut -83 155,05

Henkilöstökulut yhteensä -2 363 300,29

Poistot ja arvonalentumiset

Suunnitelman mukaiset poistot -1 295 197,73

Poistot ja arvonalentumiset yhteensä -1 295 197,73

Liiketoiminnan muut kulut -4 782 886,76

LIIKEVOITTO (-TAPPIO) 1 846 632,56

Rahoitustuotot ja -kulut

Muut korko- ja rahoitustuotot

Muilta 193 273,42

Arvonalentumiset vaihtuvien vastaavien rahoitusarvopapereista -31 085,05

Korkokulut ja muut rahoituskulut

Muille -37 923,01

Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä 124 265,36

VOITTO (TAPPIO) ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA 1 970 897,92

Tilinpäätössiirrot

    Poistoeron muutos -45 683,68

    Tilinpäätössiirrot yhteensä -45 683,68

Tuloverot

Tilikauden verot -441 386,44

Tuloverot yhteensä -441 386,44

TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO) 1 483 827,80
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VASTAAVAA 31.12.2018

Aineettomat hyödykkeet 47 235,07

Aineelliset hyödykkeet 12 089 129,72

Sijoitukset 100,00

PYSYVÄT VASTAAVAT 12 136 464,79

Vaihto-omaisuus 11 106,65

Saamiset 2 871 953,04

Rahoitusarvopaperit 1 941 409,80

Rahat ja pankkisaamiset 6 404 446,90

VAIHTUVAT VASTAAVAT 11 228 916,39

VASTAAVAA 23 365 381,18

VASTATTAVAA

Osakepääoma 860 786,08

Edellisten tilikausien voitto (tappio) 7 702 752,04

Tilikauden voitto (tappio) 1 483 827,80

OMA PÄÄOMA 10 047 365,92

Poistoero 1 548 703,94

TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ 1 548 703,94

PAKOLLISET VARAUKSET 5 482 184,90

Lainat  rahoituslaitoksilta 700 000,00

Pitkäaikainen vieras pääoma 700 000,00

Lainat rahoituslaitoksilta lyh.erät 200 000,00

Ostovelat 2 628 556,28

Muut velat 309 719,73

Siirtovelat 2 448 850,41

Lyhytaikainen vieras pääoma 5 587 126,42

VIERAS PÄÄOMA 6 287 126,42

VASTATTAVAA 23 365 381,18

Tase 31.12.2018
Konserni



Lausunto
Olemme tilintarkastaneet Kymenlaakson Jäte Oy:n (y-tunnus 
1093000-9) tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.–31.12.2018. Tilinpäätös 
sisältää sekä konsernin että emoyhtiön taseen, tuloslaskelman, 
rahoituslaskelman ja liitetiedot.

Lausuntonamme esitämme, että tilinpäätös, joka osoittaa 
emoyhtiön osalta voittoa 1.311.010,40 euroa, antaa oikean ja riit-
tävän kuvan konsernin sekä emoyhtiön toiminnan tuloksesta ja 
taloudellisesta asemasta Suomessa voimassa olevien tilinpäätök-
sen laatimista koskevien säännösten mukaisesti ja täyttää lakisää-
teiset vaatimukset.

Lausunnon perustelu
Olemme suorittaneet tilintarkastuksen Suomessa noudatettavan 
hyvän tilintarkastustavan mukaisesti. Hyvän tilintarkastustavan 
mukaisia velvollisuuksiamme kuvataan tarkemmin kohdassa  
Tilintarkastajan velvollisuudet tilinpäätöksen tilintarkastukses-
sa. Olemme riippumattomia emoyhtiöstä ja konserniyrityksistä 
niiden Suomessa noudatettavien eettisten vaatimusten mukai-
sesti, jotka koskevat suorittamaamme tilintarkastusta ja olemme 
täyttäneet muut näiden vaatimusten mukaiset eettiset velvolli-
suutemme. Käsityksemme mukaan olemme hankkineet lausun-
tomme perustaksi tarpeellisen 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 vel-
vollisia arvioimaan emoyhtiön ja konsernin kykyä jatkaa toimin-
taansa ja soveltuvissa tapauksissa esittämään seikat, jotka liittyvät 
toiminnan jatkuvuuteen ja siihen, että tilinpäätös on laadittu toi-
minnan jatkuvuuteen perustuen. Tilinpäätös laaditaan toiminnan 
jatkuvuuteen perustuen, paitsi jos emoyhtiö tai konserni aiotaan 
purkaa tai toiminta lakkauttaa tai ei ole muuta realistista vaihto-
ehtoa 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  
perusteella.  

Hyvän tilintarkastustavan mukaiseen tilintarkastukseen kuuluu, 
että käytämme ammatillista harkintaa ja säilytämme ammatillisen 
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 emoyhtiön tai konsernin sisäisen valvonnan tehok-
kuudesta. 

• Arvioimme sovellettujen tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden 
asianmukaisuutta sekä johdon tekemien kirjanpidollisten  
arvioiden ja niistä esitettävien tietojen kohtuullisuutta. 
 
 

Tilintarkastus- 
kertomus
Kymenlaakson Jäte Oy:n yhtiökokoukselle
 

Tilinpäätöksen tilintarkastus
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• 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 olennaista 
epävarmuutta, joka voi antaa merkittävää aihetta epäillä emo-
yhtiön tai konsernin kykyä jatkaa toimintaansa. Jos johtopää-
töksemme on, että olennaista epävarmuutta esiintyy, meidän 
täytyy kiinnittää tilintarkastuskertomuksessamme lukijan huo-
miota epävarmuutta koskeviin tilinpäätöksessä esitettäviin tie-
toihin tai, jos epävarmuutta koskevat tiedot eivät ole riittäviä, 
mukauttaa lausuntomme. Johtopäätöksemme perustuvat tilin-
tarkastuskertomuksen antamispäivään mennessä hankittuun 
tilintarkastusevidenssiin. Vastaiset tapahtumat tai olosuhteet 
voivat kuitenkin johtaa siihen, ettei emoyhtiö tai konserni pysty 
jatkamaan toimintaansa. 

• Arvioimme tilinpäätöksen, kaikki tilinpäätöksessä esitettävät 
tiedot mukaan lukien, yleistä esittämistapaa, rakennetta ja sisäl-
töä ja sitä, kuvastaako tilinpäätös sen perustana olevia liiketoi-
mia ja tapahtumia siten, että se antaa oikean ja riittävän kuvan. 

• Hankimme tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvaa tilin-
tarkastusevidenssiä konserniin kuuluvia yhteisöjä tai liiketoi-
mintoja koskevasta taloudellisesta informaatiosta pystyäksem-
me antamaan lausunnon konsernitilinpäätöksestä. Vastaamme 
konsernin tilintarkastuksen ohjauksesta, valvonnasta ja suorit-
tamisesta. Vastaamme tilintarkastuslausunnosta yksin. 
 
Kommunikoimme hallintoelinten kanssa muun muassa tilintar-
kastuksen suunnitellusta laajuudesta ja ajoituksesta sekä mer-
kittävistä tilintarkastushavainnoista, mukaan lukien mahdolliset 
sisäisen valvonnan merkittävät puutteellisuudet, jotka tunnis-
tamme tilintarkastuksen aikana.  
 
 
 
 
 

Muut raportointivelvoitteet
 
Muu informaatio
Hallitus ja toimitusjohtaja vastaavat muusta informaatiosta. Muu 
informaatio käsittää toimintakertomuksen. Tilinpäätöstä koskeva 
lausuntomme ei kata muuta informaatiota.

Velvollisuutenamme on lukea muu informaatio tilinpäätöksen 
tilintarkastuksen yhteydessä ja tätä tehdessämme arvioida, onko 
muu informaatio olennaisesti ristiriidassa tilinpäätöksen tai tilin-
tarkastusta suoritettaessa hankkimamme tietämyksen kanssa tai 
vaikuttaako se muutoin olevan olennaisesti virheellistä. Velvolli-
suutenamme 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 toimintakertomuksessa on olennainen virheellisyys, meidän 
on raportoitava tästä seikasta. Meillä ei ole tämän asian suhteen 
raportoitavaa. 

Kotkassa 29. huhtikuuta 2019
Kymen Tilintarkastus Oy

Lotta Kauppila, KHT



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.

Biojätteen keräys ja kompostointi käynnistyivät.

Kotitalouksien energiajätteen pussikeräyksestä  
luovuttiin.

KSHR sopi sekajätteen energiahyötykäytöstä   
Kotkan Energia Oy:n kanssa.

Kotitalousjätteen hyödyntäminen Kotkan 
Hyötyvoimalassa alkoi.

Mäntyharjun kunta liittyi Kymenlaakson Jäte Oy:n 
osakkaaksi.

Perustamisvaiheessa osakkaiksi tulleet metsä- 
teollisuusyhtiöt luopuivat yhtiön osakkeista.

Yhtiö alkoi järjestää jätteenkuljetuksia myös  
entisten Kuusankosken ja Anjalankosken alueilla.

Yhtiö alkoi hoitaa Virolahden ja Miehikkälän  
ekomaksulaskutusta.

Kymenlaakson Jäte Oy Keltakankaan jätekeskus
Ekokaari 50, 46860 Keltakangas

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

Yhtiön virstanpylväät
1997–2018

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.

Pyhtään jätehuollon palvelutehtävät siirtyivät  
yhtiölle.

Mäntyharjun ja Kotkan jätehuollon palvelu-
tehtävät siirtyivät yhtiölle.

Kouvolan seudun kuntayhtymän jätehuollon 
tehtävät ja henkilöstö siirtyivät yhtiölle. 

Mäntyharjun lietekuljetusten asiakaspalvelu  
yhtiölle.

Tytäryhtiö Ekokaari Oy perustettiin huolehtimaan 
jätteenkäsittelypalveluista yrityksille.
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Kymenlaakson Jäte Oy:n tytäryhtiö Ekokaari Oy  
aloitti toimintansa 1.1.2018

Yhtiö alkoi hoitaa Haminan ekomaksulaskutusta.

Hamina ja Virolahti päättivät siirtää jätehuollon  
palvelutehtävät yhtiölle 1.1.2019.


