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Seuraa meitä!

Pertunmaan kunta on päättänyt liittyä Kymenlaakson Jäte Oy:n osakkaaksi 1.1.2023 alkaen, ja 
siirtää jätehuoltopalvelujen järjestämisen yhtiölle (kunnanvaltuusto 15.11.2021 ja 13.12.2021). 
Vuosi 2022 on siirtymävuosi, jolloin palvelujen siirtoa valmistellaan. Pertunmaan jäteasema  
siirtyi yhtiön hoidettavaksi jo 1. kesäkuuta erillisen palvelusopimuksen perusteella.

PERTUNMAA
jätehuoltopalvelut  
asukkaille vuonna 2022

Kuortintie 181, 19430 Pertunmaa
p. 044 493 6482
Avoinna: ke 10–16
Lisäksi touko-syyskuussa la 9–14

K-Market Karpalo,  
Pertuntie 21

ABC Kuortti / Sale,  
Mäyrätie 1

• kartonki
• lasipakkaukset
• metalli

• kartonki
• lasipakkaukset
• metalli

Ekopisteet on tarkoitettu pienille, lajitelluille 
hyötyjätteille. Pertunmaan ekopisteitä hoitaa 
Suomen Pakkauskierrätys RINKI Oy. 
Lisätietoja: www.rinkiin.fi

Maksuvälineinä käyvät pankkikortti sekä MobilePay.  
Hinnasto ja lajitteluohjeet kymenlaaksonjate.fi

Jäteasemilla otetaan vastaan  
lajiteltuja jätteitä, joita ei voi laittaa 
kodin jäteastioihin. Jätettä voit tuoda 
kerrallaan korkeintaan henkilöauton 
peräkärryllisen verran. 

Asemalla ei oteta vastaan  
pilaantuvaa jätettä eikä asbestia.

Maksuttomat jätteet
• paperi   
• kartonki / ruskea pahvi
• pakkauslasi
• metalliromu
• kodin vaaralliset jätteet
• sähkölaitteet
• haketuskelpoiset oksat
• kestopuu (alle 1 m3 erät)

Maksulliset jätteet
• puhdas puujäte
• haravointijäte
• energiajäte
• kivijäte
• kaatopaikkajäte
• lajiteltava jäte
• kestopuu (yli 1 m3 erät)

• neuvonta@kymenlaaksonjate.fi
• puh. 05 744 3473

JÄTENEUVONTA

Tarjoamme kouluille ja päiväkodeille 
maksuttomia, jäteaiheisia oppitunteja.

• ympäristökouluttaja Linda Joronen
• linda.joronen(at)kymenlaaksonjate.fi
• p. 044 788 7940

ympäristökasvatusta  
lapsille ja nuorille

Jäteoppaasta löydät eri jätteiden 
ja jätelajien lajitteluohjeet!

Maksuttomia jäteneuvontatilaisuuksia erilaisille asukas-
ryhmille, yhdistyksille, seuroille tai yleisötapahtumiin.  



jätehuoltoviranomaisesi on 1.1.2023 lähtien Kymen jätelautakunta
Kun Pertunmaan kunta liittyy Kymenlaakson Jäte Oy:n osakkaaksi 1.1.2023, vaihtuu samalla myös jäte-
huoltoviranomainen. Tähän saakka Pertunmaan jätehuoltoviranomaisen tehtävät ovat kuuluneet kunnal-
le. Kymenlaakson Jätteen toimialueella jätehuoltoviranomaisen tehtävät hoitaa Kymen jätelautakunta. 
Jätelain mukaan jätehuoltoviranomaisen (jätelautakunnan) tulee kattaa sama alue, jolla operatiivinen 
jätehuoltokin järjestetään. Kaikki Kymenlaakson Jätteen omistajakunnat ovat jätelautakunnan jäseniä. 
Jätelautakunta päättää mm. jätehuollon taksat ja jätehuoltomääräykset.

Lisätietoja: www.kymenjatelautakunta.fi

Pertunmaan jätehuoltopalvelut 
asukkaille TULEVINA VUOSINA

PERUSMAKSU VAIHTUU EKOMAKSUKSI VUONNA 2023
Kun Pertunmaan jätehuoltopalvelut siirtyvät kokonaisuudessaan Kymenlaakson Jäte Oy:n hoidettavaksi 
vuonna 2023, aletaan maksuttomien tai alikatteisten palvelujen rahoittamiseksi periä niin sanottua eko-
maksua. Se vastaa kunnan nykyistä perusmaksua, joka samalla jää pois.

Siihen saakka, eli vielä vuonna 2022 Pertunmaan kunta kerää jätehuollon perusmaksua, jonka Hynnisen 
asiakkailta laskuttaa Seppo Hynninen ja L & T:n asiakkailta laskuttaa kunta. Jätehuollon perusmaksu kos-
kee kaikkia kiinteistöjä. Perusmaksun tuoton kunta käyttää jätehuoltopalvelujen rahoittamiseen.

Jäte- ja lajitteluneuvonta
neuvonta@kymenlaaksonjate.fi  
tai p. 05 744 3473 

Ekokaari 50, 46860 Keltakangas
vaihde: 05 744 3400
www.kymenlaaksonjate.fi

Seuraa meitä!

aluekeräyspisteet
Pertunmaan kunta ylläpitää vielä 
vuonna 2022 jätteenkeräilypistei-
tä. Vuonna 2023 aluekeräyspisteet 
siirtyvät Kymenlaakson Jäte Oy:n 
hoitoon. 

Kun kiinteistökohtainen jätteen-
kuljetus käynnistyy vuonna 2025, 
aluekeräyspisteet poistetaan. Kun-
nan alueelle perustetaan joitakin 
ns. lukollisia yhteiskeräyspisteitä 
sekä lisätään kunnan ylläpitämiä 
ekopisteitä hyötyjätteille. 

Lukollisen yhteiskeräyspisteen 
käyttäjäksi voi liittyä vain, mikäli 
kiinteistön sijainti on sellainen, 
että jäteauto ei pääse kiinteistölle 
tyhjentämään jäteastiaa.

jätteenkuljetukset 
Pertunmaan tekninen lautakunta päätti 26.4.2022, että  
Pertunmaalla siirrytään niin sanottuun kunnan järjestä-
mään jätteenkuljetukseen. Se tarkoittaa sitä, että jätteen 
kuljetus tullaan jatkossa järjestämään julkisen palvelun 
kaltaisena palveluna keskitetysti kaikille asuinkiinteistöil-
le (vakituisesti asutut ja vapaa-ajan asunnot) sekä kunnan 
kiinteistöille. Kuljetukset järjestää tuolloin Kymenlaakson 
Jäte, jonka osakas Pertunmaan kunta silloin on.

Jätelain siirtymäsäännösten mukaisesti kunnan järjes-
tämä loppujätteen kuljetus asuinkiinteistöiltä voi alkaa 
vasta kolmen vuoden kuluttua, eli 27.4.2025. Pakkaus- ja 
biojätteiden kuljetukset siirtyvät kunnan vastuulle jäte-
lain mukaan vuoden 2023 heinäkuussa.

Toistaiseksi (ainakin vielä vuonna 2022) Pertunmaalla  
jätteenkuljetuksen vaihtoehdot ovat:
 • oma sopimus jätteenkuljetusyrityksen kanssa

• aluekeräyspisteen käyttäjäksi liittyminen.


