Tammikuu 2021

VASTAANOTTOMAKSUT VAARALLISILLE
JÄTTEILLE 1.1.2021 ALKAEN
Vaarallisten jätteiden tuominen jätekeskuksiin ja lajitteluasemille on kotitalouksille ilmaista 50 kg tai
litraan asti.
Yritysten, maatalouksien ja julkisten toimijoiden vaarallisia jätteitä otetaan vastaan kaikissa jätekeskuksissa
ja lajitteluasemilla alla olevan hinnaston mukaan. Näiltä toimijoilta veloitetaan maksullisten jätteiden tuonnin yhteydessä lisäksi palvelumaksu 10,00 €/käyntikerta.
Vastaanottoraja vaarallisille jätteille on 100 kg/l/laji.
Turun seudulla yritysten vaaralliset jätteet tulee toimittaa suoraan yritysten vaarallisten jätteiden vastaanottoon, kuten Fortum Waste Solutions Oy (Pitkäsaarenkatu 8, 20380 Turku), L&T Oy (Vaskikatu 13, 20380 Turku)
ja Stena Recycling Oy (Takamaantie 12 A, 21450 Tarvasjoki).

Käsittelymaksu
(alv 0 %)

Käsittelymaksu
(alv 24 %)

Kotitalouksien vaaralliset jätteet (maksuttomia 50 kg/l:n saakka)

0,00 €

0,00 €

Aerosolit

1,61 €

2,00 €

Akut ja paristot

0,00 €/kpl

0,00 €/kpl

Ammoniakki

2,02 €/kg

2,50 €/kg

24,19 €/kg

30,00 €/kg

Emäkset

1,53 €/kg

1,90 €/kg

Hapot

1,53 €/kg

1,90 €/kg

0,00 €/l

0,00 €/l

0,81 €/kpl

1,00 €/kpl

Kiinteä orgaaninen jäte (maalit, liimat, lakat, kyllästeet)

1,61 €/kg

2,00 €/kg

Kiinteä öljyinen jäte (öljynsuodattimet, trasselit, öljyiset rätit,
öljytuhka)

1,21 €/kg

1,50 €/kg

Kytkin-, jarru- ja jäähdytinnesteet

1,21 €/kg

1,50 €/kg

8,06 €/kpl

10,00 €/kpl

7,02 €/kg

8,70 €/kg

10,00 €/kg

12,40 €/kg

Liuottimet (ohenteet, tärpätti, tinneri, bensiini)

1,05 €/kg

1,30 €/kg

Lääkkeet

3,07 €/kg

3,80 €/kg

Jätelaji

Elohopeapitoinen kiinteä jäte

Jäteöljy (kanistereissa)
Jäteöljykanisterin käsittelymaksu

Käsisammuttimet
Laboratoriojäte
Lajiteltava vaarallinen jäte

Nestekaasupullot (2–25 kg, ei koske hitsaus-, lääke- tai muiden
yritystoiminnassa käytettävien kaasujen vastaanottoa)

0,00 €

Retkikeittimen kaasupullot

0,00 €

Torjunta-aineet

2,50 €/kg

3,10 €/kg

Valokuvauskemikaalit (kehitteet, kiinnitteet)

1,53 €/kg

1,90 €/kg

Öljyinen imeytysaine *(säkkeihin pakattuna)

190,00 €/t

235,60 €/t

0,57 €/kg

0,70 €/kg

28,23 €/kpl

35,00 €/kpl

Öljyvesiseos (vesipitoisuus yli 10 %)
Vaarallista jätettä sisältävän tynnyrin käsittelymaksu
(yli 50 litran tynnyrit). Sisältö veloitetaan erikseen.
* Vain alle 1 m³ erät. Hintaan lisätään punnitusmaksu 15,00 €/kerta + alv 24 %.

Pienempi kuorma huomiselle.

