KYMENLAAKSOLAISTA
LAJITTELUVOIMAA

Jätteenkäsittelykeskus sijaitsee Kouvolan Keltakankaalla.

JÄTTEENKÄSITTELYPALVELUT
YRITYKSILLE
Ekokaari Oy on Kymenlaakson Jäte Oy:n tytäryhtiö,
joka tarjoaa jätteenkäsittelypalveluita yrityksille
360º
KuvaKeltakankaan jätekeskuksessa.

panoraama

galleria

Cinemagraafi

Kuvake

Snapvideo

Palveluitamme ovat sekalaisten rakennusjätteiden
käsittely, energiajätteen jalostaminen, lajittelukenttäja varastointipalvelut sekä öljyisten maiden ja
öljyvesiseosten käsittely.
Kierrätyspolttoaineen laatua parannetaan
mm. optisilla erottimilla.

Laite- ja kokonaistoimittaja kiertotalousyrityksille

Lajittelulaitokseen lisättiin vuonna 2018 muun
muassa uusi tuuliseula.
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www.enerec.fi
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Käsittelylinjastomme on lajissaan
ensimmäinen kuntayhtiön investoima
laitos Suomessa. Laitteet on
toimittanut Penope Oy (kuvassa)
ja Vimelco Oy. Monipuolisen
käsittelylinjaston ansiosta saadaan
kaatopaikalle loppusijoitettavan
jätteen määrää vähennettyä
merkittävästi.

NYKYAIKAINEN
LAJITTELULINJASTO
Keltakankaan jätekeskuksessa jätteen käsittelyprosessi sisältää lajittelukatoksen, murskaus- ja
lajittelulinjaston sekä tiivisasfaltoidut varasto- ja lajittelukentät ja -loosit.
Monipuolinen ja teknisesti edistynyt jätteiden käsittelylinjasto
on otettu käyttöön vaihettain vuosina 2013 ja 2018. Laitoksen avulla
täytetään vuonna 2016 voimaan tulleen kaatopaikka-asetuksen vaatimukset. Käsittelemme linjastolla lähes kaiken jätteen, joka aiemmin jouduttiin sijoittamaan suoraan kaatopaikalle.
Laitosta täydentää 3 200 m2:n lajittelukatos, joka suojaa jätettä sateilta, parantaa
lajiteltujen jakeiden laatua ja varmistaa toiminnan jatkuvuuden vuodenajasta riippumatta. Samalla katos vähentää ympäristöhaittoja, kuten roskaantumista sekä pölyn ja melun
leviämistä.
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360º
panoraama

Kuvagalleria

Cinemagraafi

Kuvake

Snapvideo

Nykyaikainen jätteenkäsittely vaatii paljon tilaa. Asfaltoidut ja viemäröidyt käsittelykentät
täyttävät ympäristöluvan vaatimukset

POLTTOAINETTA JÄTTEESTÄ
Valmistamme murskaus- ja lajittelulinjastolla
kierrätyspolttoainetta. Seuraamme polttoaineen
laatua tarkasti prosessin kaikissa vaiheissa.
Otamme säännöllisesti näytteitä, jotka tutkitaan
laboratoriossa.
Polttoaineen laatuun vaikuttaa myös lajittelukatos,
joka suojaa lajiteltavaa jätettä sateilta ja jäätymiseltä
sekä parantaa koneellisen lajittelun tulosta. Katoksen
led-valaistusjärjestelmä mahdollistaa tarkan värien
erottamisen, mikä sekin tehostaa lajittelutyötä.
Laatua parantavat lisäksi linjaston optiset erottimet.
Niistä ensimmäinen ottaa käsitellyistä sekalaisista
jätteistä talteen kierrätyspolttoaineeksi kelpaavaa
materiaalia ja toinen poistaa prosessoitavasta
energiajakeesta PVC-muoveja ja metalleja. Erottimia
on mahdollista käyttää myös hyötymateriaalien
talteenottoon.

Ekokaari Oy:llä on ISO 14001
-ympäristösertifikaatti ja ISO 9001
-laatusertifikaatti.
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1) Esilajittelussa lajittelukouralla poimitaan
talteen hyödyntämiskelpoiset kappaleet.

360º
panoraama

2) Lajittelulinjasto erottelee mekaanisesti
hyödynnettävät materiaalit. Kuvassa vuonna 2018
asennettu rumpuseula.

Kuvagalleria

3) Valmiin kierrätyspolttoaineen varastosiilo.

Kivisampo Oy • Tehontie 45, 45200 Kouvola
010 835 3500 • info@kivisampo.fi • www.kivisampo.fi
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Yritysasiakkaamme ovat erityisen tyytyväisiä saamaansa ystävälliseen ja sujuvaan palveluun.

PALVELEMME KOKO
MAAKUNNAN YRITYKSIÄ
Tuotamme jätteenkäsittelypalveluja jätehuoltoalalla,
rakennus- ja purkualalla sekä tuotanto- ja
teollisuusaloilla toimiville yrityksille. Otamme
vastaan myös erilaisia käsittelyrejektejä sekä
tarjoamme välivarastointi- ja siirtokuormauspalveluja.
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ASIAKASTYYTYVÄISYYS
Kymenlaakson Jäte Oy ja Ekokaari Oy ovat
onnistuneet toiminnassaan hyvin ja asiakkaat
ovat tyytyväisiä. Asteikolla 1-5 tyytyväisyyden
kokonaisarvosanaksi muodostui 4,2.
Toimintamme onnistuneimmiksi tekijöiksi nousivat:

4,8

Punnitustapahtuman
sujuvuus

4,8

Vaakahenkilökunnan
palvelualttius

4,4

Henkilöstön palvelualttius ja
ystävällisyys

4,3

Asioinnin ripeys
kokonaisuutena

SUUNNITELMALLISTA TYÖTÄ
KIERTOTALOUDEN HYVÄKSI

LAJITTELUN TEHOKKUUS

Olemme panostaneet vahvasti jätteiden
erilliskeräykseen, energiahyödyntämiseen
ja lajitteluun. Viimeisen kymmenen vuoden
aikana jätekeskuksen toiminnan painopiste
onkin siirtynyt loppusijoituksesta energia- ja
materiaalihyödyntämistä valmistelevaan käsittelyyn.
Samalla kaatopaikalle loppusijoitettavien jätteiden
osuus on pienentynyt huomattavasti.
14,89 %
6,04 %
55,85 %
23,23 %

Energiahyödyntäminen
Maanrakennushyödyntäminen
Kierrättäminen
Loppusijoittaminen

PALVELUKETJU

E

Lajittelukenttä
(konetyö)

E

E

E

Kuorman
vastaanotto,
tarkastus ja
purku

Lajittelulaitos

E

E

Vaaka

Maanrakennus
Energiahyödyntäminen
Kierrätys

Loppusijoitus

QM

Service Oy
Installation Oy

www.qmservice.fi
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Öljyiset maat käsitellään kompostoimalla.

i

Öljyisten maiden vastaanotosta
on sovittava ennakkoon (paitsi
onnettomuustilanteissa). Öljyisistä maista
on toimitushetkellä oltava käytettävissä
analyysitulokset. Vastaanotossa
öljypitoisuuden yläraja on 20 000 mg/kg.
Bensiinipitoisuuden yläraja on 500 mg/kg.

Öljyvesiseosten käsittelyhalli.

ÖLJYISTEN MAIDEN JA
ÖLJYVESISEOSTEN KÄSITTELY
Otamme vastaan ainoastaan kevyistä polttoöljyistä,
dieselistä, raskaista tai vanhoista öljyistä,
voiteluöljyistä ja jäteöljyistä pilaantuneita maita.
Käsittelemme öljyiset maat aumoissa, joissa
öljypitoisuutta seurataan koko ajan. Jos maamassassa
on öljyistä vettä, erotamme sen ensin käsittelyhallissa
ja ohjaamme sitten vesienkäsittelyyn. Ikäännytetyt
maa-ainekset toimitamme asianmukaiseen
jatkokäsittelyyn tai loppusijoitukseen omalle
kaatopaikalle.

BETONIJÄTTEEN KÄSITTELY
Etualalla betonimursketta, taustalla
kaatopaikan nousutie, jossa mursketta on
hyödynnetty tierakentamisessa.

Vastaanotamme ja jalostamme betonijätteistä
maanrakennuskelpoista betonimursketta. Valmis
betonimurske hyödynnetään mm. jätekeskuksen
infran rakentamisessa ja muissa soveltuvissa
kohteissa.

Jätehuolto
E.Parkkinen Oy
Rakennuksien purkutyöt
Puh. 05 365 6303 | toimisto@jep.fi | www.jep.fi
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www.meotek.fi

Kaatopaikan rakenteissa voidaan hyödyntää mm. kierrätysbetonimursketta.

JÄTTEEN SIJOITTAMINEN
KAATOPAIKALLE
Luokittelemme, esilajittelemme ja prosessoimme
vastaanotetut jätteet lajittelukentällä ja sekalaisen
jätteen lajittelulinjastossa. Kaatopaikalle
loppusijoitamme vain erikseen perusmääriteltyä,
testattua ja hyväksyttyä jätettä.

JÄTTEESTÄ ENERGIAA
Toimitamme kierrätyspolttoainetta
yhteistyökumppaneillemme esimerkiksi teollisuuteen.
Lisäksi emoyhtiömme Kymenlaakson Jäte toimittaa
kotitalouksien sekajätteen Kotkan Energian
hyötyvoimalaitokseen Korkeakoskelle.

i

i

Uudella hinnoittelulla kannustamme asiakkaita
lajittelemaan jätteet niiden syntypaikalla.
Vastaanotettavien jätejakeiden määrä onkin
kasvanut.

BIOMASSASTA ENERGIAA
Biojätteiden käsittelystä vastaa Kymenlaakson
Jäte. Puutarhajätteet ja muut vastaavat jakeet yhtiö
käsittelee omassa kuivamädättämössään, jossa
saadaan talteen biokaasu ja maanparannukseen
kelpaava materiaali. Kotitalouksien biojätteet
Kymenlaakson Jäte toimittaa yhteistyölaitosten
käsiteltäväksi.

Kymenlaakson Jäte on mukana Kaakkois-Suomen hankintarenkaassa, johon kuuluvat myös kolme muuta kunnallista
naapuriyhtiötä. Hankintarengas on kilpailuttanut kotitalouksien sekajätteen energiahyödyntämisen. Kilpailuttamisen
tuloksena syntyi Kotkan Energian hyötyvoimalaitos.

Energiahyödyntäminen | Jätteenkäsittely | Logistiikkapalvelut

Jätteestä energiaa
ekovoimaloissa.
Tekniikantie 14, 02150 Espoo
Puh. 040 824 6770

geminor.no/fi
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HYÖTYVIRTA
Keltakankaan jätekeskus sijaitsee Hyötyvirtayritysalueella Kouvolan eteläosassa. Hyötyvirta on
kaavoitettu teollisuuden ja jätteenkäsittelyn käyttöön.
Alueelle on sijoittunut runsaasti ympäristöalan
toimijoita, mutta uusillekin on vielä tilaa.
Hyötyvirta ry tuottaa alueen yrityksille
ympäristöseurantatietoja ja tukee yrityksiä
yhteisissä hankkeissa. Hyötyvirta järjestää alueella
vuosittain avoimen yleisötapahtuman. Tapahtumissa
kerrotaan ajankohtaisista rakennushankkeista ja
jätteenkäsittelyn uutisista. Hyötyvirran yritykset ovat
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mukana yhteisessä vesien velvoitetarkkailussa, jonka
tuloksista kerrotaan asukkaille ja viranomaisille.
Hyötyvirta ry:n yhtenä tärkeänä tavoitteena oli
parantaa valtatie 15 liittymän turvallisuutta. Aktiivisen
vaikuttamisen myötä tavoite toteutui ja eritasoliittymä
on rakenteilla. Uusi liittymä sujuvoittaa liikennettä
Hyötyvirta-alueelle.
Yrityksen sijoittumismahdollisuuksista Hyötyvirtaalueelle löytyy tarkempaa tietoa www.hyotyvirta.fi.

HYÖTYVIRTA RY
Kymenlaakson ympäristöliiketoiminta-alue
Kouvolassa
• sijainti keskeisellä paikalla Kymenlaaksossa
• monipuolinen ympäristöalan yritysalue
Palvelut yrityksille
• tietopalveluja
• kehittämispalveluja
• tukea erilaisten viranomaishakemusten tekoon
• yhteinen ympäristöpaneeli
• yhteinen vesien velvoitetarkkailu

P. 045 1137 717 • info@rantaset.fi
Katso lisää: www.rantaset.fi

Kuljetus LANKI Ky
0400 25 45 11

Vaihtolavat ja vaihtolavakuljetukset

yli

vuotta
••
•
••
•
••
•
••
•
••
•
••
•
••
•

Jätehuoltopalvelut
Jätehuoltopalvelut
Jätehuoltopalvelut
Tietoturvapalvelut
Tietoturvapalvelut
Tietoturvapalvelut
Siirtolavakuljetukset
Siirtolavakuljetukset
Siirtolavakuljetukset
Kuitumateriaalien
Kuitumateriaalien
Kuitumateriaalien
käsittely
käsittely
käsittely
Kierrätyspolttoaineet
Kierrätyspolttoaineet
Kierrätyspolttoaineet
Metsäenergia
Metsäenergia
Metsäenergia
Metallin vastaanotto
vastaanotto
Metallin
Metallin vastaanotto
ja osto
osto
ja
ja osto

hyotypaperi.fi
hyotypaperi.fi
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KELTAKANKAAN JÄTEKESKUS
Ekokaari 50 | 46860 Keltakangas | puh. 05 744 3400
www.kymenlaaksonjate.fi/ekokaari

Kuvagalleria

Cinemagraafi

Kuvake

RATKAISUJA YRITYSTEN JA YHTEISÖJEN TUOTANTO JA PALVELUPROSESSEIHIN SEKÄ OHJAUSRUTIINEIHIN
TEOLLISUUSKAMERAT
- TEKA-tuotteet omaksi tai vuokralle
INFONÄYTTÖ - JA JULKAISUJÄRJESTELMÄT
- tietoja prosessista, ohjeistukset ja tiedotteet
VISIITTILOKI
- ihmisten ja ajoneuvojen määrän mittaamiseen
- tilastointiin ja analysointiin
Oosom Oy • Vasaratie 2, 48400 Kotka • puh. 05 225 500 • Verkkokauppa: www.oosom.fi

Snapvideo

• www.jssuomi.fi

360º
panoraama

