
  
LUKOLLISEN YHTEISKERÄYSPISTEEN 
KÄYTTÖOIKEUS 

 Iitti, Kouvola, Mäntyharju 
              
 

 Uusi lukollisen yhteiskeräyspisteen käyttäjä 
 
HAKIJAN JA KIINTEISTÖN TIEDOT 
Suku- ja etunimi 
 
 

Puhelin 

Hakijan kotiosoite Postinumero ja postitoimipaikka 

Kiinteistön osoite, jota ilmoitus koskee (jos eri kuin yllämainittu kotiosoite) 
 
 
Kiinteistötunnus 
 
 
Hakijan sähköpostiosoite 
 
 
Rakennustyyppi    
 

   omakotitalo        paritalo          maatila         vapaa-ajan asunto      muu, mikä? ______________________ 

 
KIINTEISTÖN JÄTEHUOLTO 
 
Saariston kiinteistöt, joille ei ole jäteauton kulkemiseen sopivaa tieyhteyttä, voivat liittyä lukollisen yhteiskeräyspisteen 
käyttäjiksi. 
 
Kiinteistö on 

 vakituinen asunto tai ympärivuotisessa käytössä oleva vapaa-ajan asunto 
 ei-ympärivuotisessa käytössä oleva asunto tai vapaa-ajan asunto 

 
 
Kyseessä on  

 Saaressa sijaitseva kiinteistö, eikä kiinteistön haltija voi tai ei ole saanut lupaa laittaa astiaa mantereella esim. 
venerantaan. 

 Mantereella sijaitseva kiinteistö, jolle ei ole jäteauton liikennöitävää tietä (kapeus, jyrkkyys, kantavuus) 
 
 
LUKOLLINEN YHTEISKERÄYSPISTE 
 
 
Huom! Maksullisen lukkopisteen käyttö ei vapauta kiinteistöä ekomaksusta. 
 
Valitse seuraavista yhteiskeräyspisteistä se, jota pääasiallisesti tulette käyttämään. Lisätietoja pisteistä saa niiden 
ylläpitäjältä (Kymenlaakson Jäte Oy). Lukollisen yhteiskeräyspisteen käyttösopimus tehdään ylläpitäjän kanssa. 
Ylläpitäjä laskuttaa lukollisen yhteiskäyttöpisteen vuosimaksun ja hoitaa asiakaspalvelun. 
 
Iitti  

 Perheniemi, Rantatien vanha ekopiste 
 Vuolenkoski, urheilukenttä 

 
Kouvola  

 Saunalahti (Pilkanmaa), Saunalahdentie 223 
 Kuivalan NS talo, Kuivalantie 135 
 Anttilan ekopiste, Anttilantie 488 
 Tuohikotin ekopiste, Vekarantie 942 
 Ekokaaren portti, Ekokaari 50 
 Hillosensalmen parkkialue, Hillosensalmentie (hyötis) 
 Jaalan jäteasema, Mäntyharjuntie 110 

 
 

lomake on saapunut (pvm) _____________ 



 
 Vuohijärven veneranta, Hiekkakuja 
 Hirvelän kotisatama, Satamakaari 37 

 
 
Mäntyharju 

 * Honkataipaleen venevalkama, Honkataipaleentie 94 kohdilla 
 * Kotaniementien venevalkama, Kotaniementie 109 tienhaarasta rantaan 
 Mäntyharjun jäteasema, Kaatopaikantie 79 

 
* = vain kesäaikana käytössä oleva astia 
 
 
 
Lisätietoja: 
 
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
 

 Kopion päätöksestä voi lähettää minulle sähköisesti (tällöin paperikopiota ei lähetetä postitse)  
 
 
 
Vakuutan antamani tiedot oikeiksi ja lupaan ilmoittaa mahdollisista muutoksista. 
 
 
Paikka _________________________________________ Päiväys ____/____.__________ 
 
 
Allekirjoitus ____________________________________________________________________  
 
 
Nimenselvennys _______________________________________________________________ 
 
 
 
Paperilomake palautetaan postitse: 
 
Kymen jätelautakunta 
Kouvolan kaupunki 
PL 85 
FI-45101 Kouvola 
 
vaihtoehtoisesti tiedot voi lähettää Kymen jätelautakunnalle myös sähköpostilla kymenjatelautakunta@kouvola.fi 
 
vaihtoehtoisesti tiedot voi lähettää sähköisellä lomakkeella www.kymenjatelautakunta.fi/fi/asiointi/ 
 
 
Kymen Jätelautakunta ilmoittaa hyväksytyn päätöksen yhteiskäyttöpisteen ylläpitäjälle. Ylläpitäjä liittää hakijan yhteiskäyttöpisteen 
käyttäjäksi/asiakkaaksi ja toimittaa lukkopisteen avaimen. 
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