
KUNTAVASTUULLE KUULUVA JÄTE, KULUTTAJAHINNASTO 2021  alv 0 % alv 24 % 

Biojäte (Pakkaavat jäteautot)     

kotitalouksien biojäte: siirtokuormattuna/Gasum Oy:lle Ruskoon   99,00/96,00 €/t  
 122,76/119,04 

€/t  

      

Polttokelpoinen jäte sekä rakennus- ja remonttijäte      

polttokelpoinen jäte siirtokuormattuna (pakkaavat jäteautot)   160,61 €/t  199,16 €/t  

lajittelematon sekajäte lajitteluasemalle  132,26 €/t   164,00 €/t  

lajittelematon sekajäte jäteasemalle ha peräkärry  48,39 €/kpl   60,00 €/kpl  

lajittelematon sekajäte jäteasemalle jätesäkki 240 l  12,10 €/kpl   15 €/kpl  

Huonekalujen erillishinnasto (jäteasemalla)*:      

sohva  16,13 €/kpl 20,00 €/kpl 

kulmasohva  32,26 €/kpl   40,00€/kpl  

nojatuoli  12,10 €/kpl   15,00 €/kpl  

muut kuin puiset tuolit (esim. pehmustetut tuolit, keittiötuolit)  8,06 €/kpl   10,00 €/kpl  

runkopatjat 16,13 €/kpl  20,00 €/kpl  

vaahtomuovi- ja petauspatjat  4,03 €/kpl   5,00 €/kpl  

Puiset ja metalliset huonekalut (materiaalit erillään) enintään 1 m3  veloituksetta  

      

Rakennus- ja remonttijäte     

lajittelematon rakennusjäte lajitteluasemalle  132,26 €/t   164,00 €/t  

lajittelematon rakennusjäte jäteasemalle ha peräkärry  48,39 €/kpl   60,00 €/kpl  

lajittelematon rakennusjäte jäteasemalle jätesäkki 240 l  12,10 €/kpl   15 €/kpl  

tiili-, betoni- ja laattajäte suuret erät (lajitteluasema)  45,00 €/t   55,80 €/t  

lajiteltu tiili-, betoni- ja laattajäte pienkuorma (lajitteluasema)  32,26 €/kpl   40,00 €/kpl  

      

Puujäte     

puhdas, käsittelemätön puu  veloituksetta  

käsitelty puu enintään ha peräkärry  veloituksetta  

käsitelty puu yli ha peräkärry (lajitteluasema)  45,00 €/t   55,80 €/t  

painekyllästetty puu enintään 1 m3  veloituksetta    

painekyllästetty puu yli 1 m3 (lajitteluasema)  290,00 €/t   359,60 €/t  

      

Puutarha- ja metsäjäte     

haravointijäte enintään ha peräkärry  veloituksetta  

haravointijäte yli ha peräkärry (lajitteluasema)  veloituksetta  

oksat ja risut enintään ha peräkärry  veloituksetta  

oksat ja risut yli ha peräkärry (lajitteluasema)  veloituksetta  

kantojäte (lajitteluasema)  71,75 €/t   88,97 €/t  

      

Maa-ainekset     

puhtaat maa-ainekset enintään ha peräkärry (lajitteluasemalle)  10 €/kpl   12,40 €/kpl  

puhtaat maa-ainekset yli ha peräkärry (lajitteluasema)  20,00 €/t   24,80 €/t  

      

Metallijäte ja renkaat     

Isot metallijätteet (suuret erät lajitteluasemalle)  veloituksetta  

renkaat (vanteettomat)  veloituksetta  

renkaat vanteineen  64,52 €/t   80,00 €/t  

      

Hyötyjätteet     

pakkauslasi, -metalli, kartonki/pahvi, pakkausmuovi ja paperi  veloituksetta  

      

Puhtaat ja ehjät tekstiilit ja vaatteet (vain lajitteluasemalle) veloituksetta 

* Erillishintojen hintakatto 60 €/kuorma 
    
   



   

KOTITALOUKSILTA VASTAANOTETTAVIEN VAARALLISTEN JÄTTEIDEN 
MÄÄRÄRAJOITTEET JA HINTA RAJOITUKSEN YLI MENEVÄLTÄ OSALTA. 

HUOM! ISOT ERÄT LAJITTELUASEMALLE! 
alv 0 % alv 24 % 

Lamput   
loisteputket yli 5 kpl 0,24 €/kg 0,30 €/kg 

led- ja energiasäästölamput ei rajoitusta 

    
pohja- ja pintakäsittelyaineet   
maalit, lahonsuojat, liimat, jne. yli 5 prk 1,77 €/kg 2,20 €/kg 

aerosolipullot yli 10 prk 1,77 €/kg 2,20 €/kg 

    
Öljyinen jäte   
öljy yli 5 prk (kuluttajapakkaus) 0,24 €/kg 0,30€/kg 

kiinteä öljyinen jäte: öljyrätit, imeytysaineet yli 3 kg 1,21 €/kg 1,50 €/kg 

kiinteä öljyinen jäte: öljynsuodattimet yli 3 kpl 1,21 €/kg 1,50 €/kg 

tynnyrin hävitysmaksu (öljy kg mukaan) vain lajitteluasemalle 33,87 €/kpl 42,00 €/kpl 

IPC-kontin hävitysmaksu (öljy kg mukaan) vain lajitteluasemalle 116,94 €/kpl 145,00 €/kpl 

    
Muut vaaralliset nesteet   
liuottimet, polttoaineet, jarru- ja jäähdytysnesteet, yli 10 l (astiatilavuus 
*) 0,73 €/kg 0,90 €/kg 

hapot ja emäkset yli 1 kg tai 1 l 1,98€/kg 2,45 €/kg 

torjunta-aineet yli 1 kg tai 1 l 1,65 €/kg 2,05 €/kg 

    
SER-jäte veloituksetta 

isot kodinkoneet (pesukone, jääkaappi, pakastin) 3 kpl 

pienet kodinkoneet (kahvinkeitin, imuri, mikro, tv) ei rajoitusta 

    
Akut veloituksetta 

moottoriajoneuvojen akut 5 kpl 

pienakut ja patterit ei rajoitusta 

    
Osa vaarallisista jätteistä esim. asbesti on aina maksullista. yrityshinnaston mukaan 

 

* Astiatilavuudessa jätteen määrä lasketaan astian koon mukaan, ei jätteen määrän. 

Huom! Älä sekoita vaarallisia aineita keskenään; esim. öljyt, jäähdytysnesteet ja polttoaineet. 


