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Hinnasto 01.01.2023, 
voimassa toistaiseksi.

Punnittavat jätteet Alv 0% Alv 24%
Energiajäte 107,00 €/t 132,68 €/t
Rakennusjäte 1 125,00 €/t 155,00 €/t
Rakennusjäte 2, 145,00 €/t 179,80 €/t
hyödyntämiskelvoton
Kaupan ja teollisuuden jäte 140 €/t 173,60 €/t
Puu 30,00 €/t 37,20 €/t
Punnitus 15,00 €/kpl 18,60 €/kpl
Laskutuspalvelumaksu 6,00 €/kpl 7,44 €/kpl

Pienkuormat yksityishenkilöt 
(henkilöauton peräkärry tai pakettiauto kuorma), Alv 24%
Rakennusjäte 25 €/kpl
Puu 5,00 €/kpl

Pienkuormat yritykset
Kuormat punnitaan ja veloitetaan hinnaston mukaisesti.

Rauta ja sekapeltiromu
Hyvitämme päivän hinnan mukaisesti, kun romua yli 500kg

Värimetallit ja akkuromu
Hyvitämme per./kg päivän hinnan mukaisesti.
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Vastaanotto-ohje

Pakkaus- ja energiajäte

Pakkaus- ja energiajätteeseen soveltuvat:
 Muovit: PET (01), PEHD (02), PELD (04), PP (05), PS (06), ABS, Silikoni, Uretaani
 Pahvi, paperi, kartonki, puu ja näiden yhdistelmäpakkaukset.

               
Pakkaus- ja energiajätteeseen eivät sovellu:

 Yhdyskuntajätettä sisältävät tuotteet
 ongelmajätteet ja niiden jäämiä sisältävät pakkaukset
 Biojäte
 Metallit
 Kyllästetty puu
 Nahka
 Kiviainekset
 PVC-muovi (03)

Mikäli kuormassa havaitaan tarkastuksen yhteydessä em. soveltumattomia 
materiaaleja, luokittelemme kuorman rakennusjätteeksi.

Puujäte

Puujätteeseen soveltuvat:
 puuovet, kaapit ja kalusteet, maalattu puu, oksat, betonilaudat ja erilliskerätty puu. 

Pieniä nauloja, hakasia, ruuveja ja heloituksia ei tarvitse poistaa. Suuret, haketusta 
haittaavat metallit tulee poistaa.

Kuormat jotka sisältävät muita kuin em. materiaaleja, luokitellaan rakennusjätteeksi. 
Kuormat jotka sisältävät painekyllästettyä puuta luokitellaan tapauskohtaisesti.
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Rakennusjäte 1

Rakennusjäte 1, koostuu pääsääntöisesti uudisrakentamisessa syntyvistä 
jätemateriaalista: • puu, erilaiset muovit (EI PVC), paperi, pahvi/kartonki, muu 
pakkausmateriaali, metalli

Rakennusjäte 2 (Hyödyntämiskelvoton) 
Rakennusjäte 2, koostuu pääsääntöisesti purku- ja korjausrakentamisesta syntyvistä 
jätemateriaaleista:
• betoni, klinkkeri ja muut kiviainekset, kipsi, eristevillat, • PVC-muovit ja -putket, lasi, 
erikoisvahvistetut pressut ja säkit, patjat, alumiinipintaiset eristepaperit ja -levyt, 
saniteettikalusteet.

Rakennusjäte EI SAA sisältää asbestia, vaarallisia jätteitä, sähkö- ja elektroniikkalaitteita 
eikä kyllästettyä puuta. 

Kaupan ja teollisuuden jäte
Kaupan ja teollisuuden jäte, josta on lajiteltu bio- ja vaarallinen jäte sekä maa-aines pois.

Emme ota vastaan

Ruoppaus- ja maamassoja, kivi- ja tiilikuormia, kantoja, painekyllästettyä puuta, tai 
vaarallisia jätteitä.

Kuormien mukana tulevat kodinkoneet kuten jääkaapit, pakastimet, TV, mikroaaltouunit tai 
ATK – romu sekä autonrenkaat hinnoitellaan kappaleittain.

Kuormissa ei saa olla asbestia sisältäviä materiaaleja.


