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Pienempi kuorma huomiselle.

Maksut koskevat kaikkia traktorin peräkärryllä, kuorma-autolla tai vaihtolavoilla tuotavia punnittavia kuor-
mia. Kuormista veloitetaan ajoneuvokohtainen punnitusmaksu 15 €/kerta (alv 0 %). Kaikista kuormista peri-
tään vähimmäishinta 20 kg mukaan. Asiakkaan tulee toimittaa jätekuorman mukana lakisääteisesti vaaditta-
vat siirtoasiakirjat.

Jätteenkäsittelymaksut perustuvat jätehuoltolautakunnan hyväksymään jätetaksaan. Oikeudet muutoksiin 
pidätetään.

• Topinojan jätekeskuksessa Turussa ei vastaanoteta suurkuormina asbestia, loppujätettä eikä rasvakaivojätettä.
• Korvenmäen jätekeskuksessa Salossa ei vastaanoteta suurkuormina bitumikattohuopaa,  

sadevesikaivolietettä eikä viemärienpuhdistuslietettä. 
• Rauhalan jätekeskuksessa Paraisilla ja Isosuon jätekeskuksessa Raisiossa otetaan vastaan suurkuormina 

vain puujätettä, risuja ja oksia.

Jätelaji
Käsittelymaksu  

€/tonni (alv 0 %)
Käsittelymaksu  

€/tonni (alv 24 %)
Polttokelpoinen jäte, yhdyskuntajäte 160,00 198,40

Asbestia sisältävä jäte  
(vastaanotto vain Korvenmäen jätekeskuksessa) 210,00 260,40

Betoni- ja tiilijäte (sivumitta 0–150 mm) 35,00 43,40

Betoni- ja tiilijäte (sivumitta 150–1000 mm) 50,00 62,00

Betoni- ja tiilijäte (sivumitta yli 1000 mm) 65,00 80,60

Biojäte (kunnan vastuulla oleva) 80,00 99,20

Bitumikattohuopa (vastaanotto vain Topinojan jätekeskuksessa) 222,00 275,28

Haravointijäte 30,00 37,20

Hiekoitushiekka 5,00 6,20

Hiekoitushiekka, sisältää jätettä 85,00 105,40

Kannot 50,00 62,00

Karkeajäte kotitalouksista (suuri sekalainen lajittelua vaativa 
kuorma, pehmustetut huonekalut) 214,00 265,36

Loppujäte (vastaanotto vain Korvenmäen jätekeskuksessa) 241,00 298,84

Metalli (ei punnitusmaksua) 0,00 0,00

Painekyllästetty puu (ei sis. suuria metallikappaleita) 255,00 316,20

Painekyllästetty puu (sis. suuria metallikappaleita) 295,00 365,80

Puujäte (myös kuormalavat) 25,00 31,00

Rasvakaivojäte (vastaanotto vain Korvenmäen jätekeskuksessa) 105,00 130,20

Risut (ei punnitusmaksua) 0,00 0,00

Risujen ja haravointijätteen sekakuormat 55,00 68,20

Sadevesikaivoliete (vastaanotto vain Topinojan jätekeskuksessa) 80,00 99,20

Terveydenhuollon erityisjäte (käsin purettavat erät,  
vastaanotto vain Topinojan ja Korvenmäen jätekeskuksissa) 250,00 310,00

Viemärienpuhdistusliete (vastaanotto vain Topinojan jätekes-
kuksessa) 197,00 244,28



Kunnan toissijaiselle vastuulle kuuluvat jätteet
Käsittelymaksu  

€/tonni (alv 0 %)
Käsittelymaksu  

€/tonni (alv 24 %)
Sopimusjätteet: Kaatopaikkakelpoiset pilaantuneet maa- ja  
kiviainekset, teollisuus- ja prosessijätteet, tuotantojätteet ja 
muut yritysjätteet sekä erityiskäsittelyä vaativat jätteet  
hyödyntämismahdollisuudesta, laadusta ja määrästä riippuen 0–350,00 0–434,00

Lisämaksut
Maksu €/h  

(alv 0 %)
Maksu €/h  
(alv 24 %)

Henkilöaputyö ja pienkonetyö (vain Korvenmäen ja Topinojan 
jätekeskuksissa, minimiveloitus 30 min) 60,00 74,40

Konetyöt (vain Korvenmäen ja Topinojan jätekeskuksissa,  
minimiveloitus 30 min) 90,00 111,60

Pienempi kuorma huomiselle.

Maksaminen ja laskutus
Maksuvälineinä käyvät käteinen, pankkikortit, Visa Electron, Visa ja MasterCard. Huomioi, että esim. Ameri-
can Express ei käy maksuvälineenä.

Yritykset, jotka voivat vastaanottaa sähköisiä laskuja, saavat verkkolaskun suoraan omaan järjestelmäänsä 
sähköisesti. Verkkolaskuosoitteen voi ilmoittaa sähköpostitse osoitteeseen asiakaspalvelu@lsjh.fi.

Jätteenkäsittelymaksut laskutetaan kalenterikuukausittain. Mahdolliset muistutukset laskusta on tehtävä 
LSJH:n toimistolle 8 päivän kuluessa laskun saamisesta.

Olemme ulkoistaneet maksuhuomautusten lähettämisen Lowell Suomi Oy:lle. Lowell Suomi veloittaa mak-
sumuistuksen lähettämisestä oman hinnastonsa mukaisen maksun. Lisäksi laskuun lisätään viivästyskorko 
korkolain mukaan. Tämän jälkeen perintä jatkuu trattana.

Kuorman käännyttäminen
Jätekuorma voidaan käännyttää takaisin, jos se sisältää LSJH:n vastaanottoon soveltumatonta jätettä, jos jät-
teen vastaanotossa ei anneta riittäviä tietoja kuorman sisällöstä, jos kuormalle ei ole maksajaa tai kuormien 
virheellinen purkaminen on toistuvaa. Palautetut kuormat ilmoitetaan alueen valvoville ympäristöviranomai-
sille.

Jos jätekuorma puretaan annettujen ohjeiden vastaisesti, tai jos jätekuorma sisältää muuta jätettä kuin on 
ilmoitettu, veloitetaan kuormasta taksan jätelajin mukainen hinta sekä kuorma siivoamisesta aiheutuvat 
kone- ja henkilötyötunnit.


