
VASTAANOTTOMAKSUT PIENILLE 
JÄTE-ERILLE 1.1.2016 ALKAEN

Tammikuu 2016

Pienempi kuorma huomiselle.

Maksut koskevat henkilöautolla, peräkärryllä tai pakettiautolla tuotuja kuormia. Kuorma-autolla toimitetut 
jäte-erät luetaan suurkuormiksi, jolloin noudatetaan suurten jäte-erien hinnastoa. 

Maksut sisältävät arvonlisäveron 24 % sekä mahdollisen jäteveron 70 €/t. Maksut perustuvat jätehuoltolauta-
kunnan hyväksymään jätetaksaan.

Kodin jätteet Maksu
Polttokelpoinen jäte, kappalekoko alle 60 x 60 cm 3,00 €/200 l 15,00 €/m3

Suurikokoinen polttokelpoinen jäte, kappalekoko yli 60 x 60 cm 3,00 €/200 l 15,00 €/m3

Keräyspaperi, lasipakkaukset, metalli ja kartonki 0,00 €

Keitinrasva 0,25 €/l

Muovipakkaukset ja pakkausmuovi 1,00 €/200 l 5,00 €/m3

Pehmustetut huonekalut 10,00 €/kpl

Poistotekstiilit 0,00 €

Renkaat 0,00 €

Pihan jätteet Maksu
Biojäte (sis. omenat) 2,00 €/200 l 10,00 €/m3

Haravointijäte (esim. lehdet ja ruohojäte) 0,50 €/200 l 2,50 €/m3

Kannot, yksittäiset kappaleet* 0,00 €

Puhdas ylijäämämaa, sora ja kivet sekä hiekoitushiekka 0,00 €

Risut 0,00 €

Rakennus- ja remonttijätteet Maksu
Asbestia sisältävä jäte, alle 200 l erät** 8,00 €/50 kg/100 l

Betoni- ja tiilijäte 3,00 €/200 l 15,00 €/m3

Bitumikattohuopa 2,00 €/200 l 10,00 €/m3

Ikkuna- ja tasolasi 1,00 €/200 l 5,00 €/m3

Puitteelliset lasit 3,00 €/kpl

Kierrätykseen kelpaava kipsilevy (ei saa sisältää metallia, laattoja tai puuta) 2,00 €/200 l 10,00 €/m3

Kuormalavat 0,00 €

Loppujäte (ent. kaatopaikkajäte, esim. laatat ja kaakelit, kierrätykseen  
kelpaamaton kipsilevy, lasivillat, peililasi) 5,00 €/200 l 25,00 €/m3

Painekyllästetty puu, alle 1 m3*** 0,00 €

Puujäte 1,00 €/200 l 5,00 €/m3

Saniteettiposliini isot (WC-istuimet) 7,00 €/kpl

Saniteettiposliini pienet (lavuaarit) 3,50 €/kpl

1/2



Sähkölaitteet Maksu
Sähkö- ja elektroniikkalaitteet 0,00 €

Loisteputket ja energiansäästölamput 0,00 €

Vaaralliset jätteet Maksu
Kodin vaaralliset jätteet, alle 50 kg/l erät 0,00 €

Kodin vaaralliset jätteet, yli 50 kg/l erät 1,00 €/kg

Akut ja paristot 0,00 €

Jauhesammuttimet 6,00 €/kpl

Nestekaasupullot (2–25 kg) 25,00 €/kpl

Tynnyrin käsittelymaksu (yli 50 l tynnyrit) 35,00 €/kpl

Asemien lisäpalvelut Maksu
Kotitalouksien tietoturvajäte**** 10,00 €/20 kg:n erä

Remppakärry (vain jätekeskuksissa) 30,00 €/vrk

Kuormanpurkuhanskat 5,00 €/pari

Ylimääräinen lajittelumaksu 35,00 €/m3

Yritykset Maksu
Palvelumaksu (veloitetaan maksullisten tuotteiden toimittamisen yhteydessä) 10 €/krt

Yritysten vaaralliset jätteet hinnoitellaan erillisen hinnaston mukaan.

Muut hinnat veloitetaan kotitalouksien hinnaston mukaan.

* Suuremmat määrät kantoja otetaan vastaan suurten jäte-erien hinnaston mukaan. Suurten erien vastaanotto vain 
Korvenmäen ja Topinojan jätekeskuksissa.

** Yli 200 l erät asbestia sisältävää jätettä otetaan vastaan suurten jäte-erien hinnaston mukaan. Suurten erien vastaan-
otto vain Korvenmäen ja Isosuon jätekeskuksissa.

*** Yli 1 m3 erät kestopuuta otetaan vastaan suurten jäte-erien hinnaston mukaan. Yli 1 m3 erien vastaanotto vain Topi-
nojan ja Korvenmäen jätekeskuksissa.

**** Tietoturvajätteen vastaanotto vain Topinojan jätekeskuksessa arkisin klo 8–16 ja Korvenmäen jätekeskuksessa auki-
oloaikojen mukaan.

Pienempi kuorma huomiselle.

Kuorman vastaanottomaksu määräytyy jätelajikohtaisten maksujen perusteella. Jätelajierät hinnoitellaan 
kahdensadan litran välein (€/200 l).

Jäte tulee lajitella jätekeskusten ja lajitteluasemien jätekohtaisiin keräysvälineisiin.

Kaikkien maksullisten jätteiden vähimmäisveloitus on 1,00 €/erä, paitsi haravointijätteen, jonka vähimmäis-
veloitus on 0,50 €/erä sekä tietoturvajätteen, jonka vähimmäisveloitus on 10,00 €/20 kg:n erä.
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