
Kymenlaaksolaista 
jätehuoltoa 
vuodesta 1997 



Kunnat omistavat Kymenlaakson 
Jätteen



Kymenlaakson Jäte Oy

• Perustettu vuonna 1997

• Vuosina 1997-2008 yhtiön tehtävänä oli 
jätteenkäsittely

• Tehtävänä huolehtia jätehuollon järjestämisestä, 
jätteiden käsittelystä ja jätteiden hyötykäytön 
edistämisestä
• jätelain vaatimukset täyttäen
• ympäristöystävällisesti
• mahdollisimman hyvää tekniikkaa hyödyntäen
• teknisesti ja taloudellisesti edullisella tavalla



Konsernina vuodesta 2018 alkaen



Kymenlaakson Jäte Oy tänään

• Monipuolinen jätekeskus

• EU-normit täyttävä kaatopaikka Keltakankaalla

• 10 miehitettyä jäteasemaa

• 73 yhtiön ylläpitämää ekopistettä (Ringillä 68)

• Henkilöstön määrä 49

• Liikevaihto 17,8 M€ vuonna 2017

• Yhtiön toimialueella asuu noin 189 000 asukasta

• Lisäksi toimialueella on noin 23 600 vapaa-ajan 
asuntoa





Hiilijalanjälkilaskennat 

• Kymenlaakson Jäte teetti ensimmäisen 
hiilijalanjälkilaskennan jo vuonna 2015

• Laskenta tehtiin, jotta pystyisimme seuraamaan 
työmme vaikutusta ilmastoon.

• Ensimmäisessä laskennassa mukana olivat 
kotitalouksille järjestetyt palvelut ja keräykset.

• Myöhemmin laskentaa on laajennettu sisältämään 
myös jätteenkäsittelyn ja jätteenkuljetusten 
toteutustavasta on tehty oma tarkastelu.



Säästetyt ilmastopäästöt 2015-2018
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Asukkaat ja ekopisteet

Jäteasemat

Keltakankaan jätekeskus



Säästämme pyhtääläisten päästöt

• Kymenlaakson Jätteen kautta kulkevien jätteiden 
käsittelystä aiheutuva hiilipäästöjen säästö on yhtä 
suuri kuin 5 890 suomalaisen aiheuttama CO2-päästö 
vuodessa. 

• Tämä vastaa suunnilleen Pyhtään asukasmäärää.



Jätehuolto on ainoana sektorina 
saavuttanut sille asetetut 

päästötavoitteet



Suomi ja Kymenlaakso on lähes 
luopunut kaatopaikkasijoittamisesta



Yhdyskuntajätteiden määrä ei ole juuri kasvanut 
– hyödyntäminen on korvannut 
kaatopaikkasijoittamisen



Kymenlaaksossa asumisen jätteistä hyödynnetään 
noin 97 %, noin puoliksi materiaalina ja energiana



Lisää kierrätystä - muovipakkaukset



Suurimmat säästöt tulevat 
jätteenkäsittelystä 



Jätevoimala vähentää jätteestä 
syntyviä päästöjä



Biokaasulaitos vähentää päästöjä 
verrattuna kompostointilaitokseen



Kuivamädätyslaitos tuottaa biokaasua 
haravointijätteistä



Mikroturbiinilaitos muuttaa 
kaatopaikkakaasun energiaksi

• Kaatopaikkakaasu muutetaan 
energiaksi mikroturbiinilaitoksessa 
(sähkö, lämpö)

• Ilmastovaikutus vähenee murto-
osaan: metaani on noin 20 x 
haitallisempi kasvihuonekaasu kuin 
CO2

• Kaatopaikkakaasu ja 
kuivamädätyslaitoksen biokaasu 
korvasivat noin 31 % ostosähköstä 
viime vuonna.



Kaatopaikalle vain epäorgaaniset 
hyödyntämiskelvottomat jätteet



Seuraamme ja mittaamme 
kaatopaikan kaasupäästöjä

• Kymenlaakson Jäte Oy:n Keltakankaan jätekeskuksen 
jätteenkäsittelytoiminnoilla on ympäristölupa.

• Luvassa edellytetään kaatopaikkakaasupäästöjen 
seurantaa.

• Kaksi menetelmää: FOD-laskenta ja kaatopaikalla 
tehdyt mittaukset

• Raportoimme nämä, kuten muutkin päästöt sekä 
jätemäärät viranomaisille vuosittain.



Jätteenkuljetusten hiilipäästöjen 
vähentäminen



Biokaasuautot Kouvolan 
biojätekuljetuksiin säästö - 80%



Kaksilokeroiset biokaasuautot Kotkan 
jätekuljetuksiin säästö -88 %



Muita päästösäästöjä



Aurinkovoimaa purkuhalliin
Tuotto 12 500 kWh vuodessa



Maalämpö toimistorakennukseen 
säästö 17 000 litraa polttoöljyä, 87%



Yhteystiedot

Kymenlaakson Jäte Oy

Ekokaari 50 
46860 Keltakangas

Keskus p. 05 744 3400

www.kymenlaaksonjate.fi

etunimi.sukunimi@kymenlaaksonjate.fi

Avoinna 

Jätekeskus: ma–pe 7–18
Toimisto: ma–pe 8–15.30


