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Jätehuollon hinnasto 2020

Hinnastossa on tietoa kiinteistöjen jätemaksuista, jäteastioiden koosta ja tyhjennysrytmeistä. Voit tutustua Sortti-
asemille tuotavien jätteiden hintoihin ja Ämmässuolla vastaanotettavien jätteiden käsittelymaksuihin. Hinnastossa
on tietoa myös isojen esineiden Nouto-Sortti -palvelusta ja sen hinnoista.

Kiinteistöjen seka- ja biojätemaksut sisältävät kuljetus- ja käsittelymaksuja sekä arvonlisäveroa 24 prosenttia.
Tuottajien vastuulle kuuluvien pakkausjätteiden eli kartongin, muovin, lasin ja metallin maksut sisältävät
kuljetusmaksun ja arvonlisäveron 24 prosenttia.

Tutustu jätteenkeräysvälineiden mitoitussuosituksiin eli ehdotukseen sopivasta jäteastioiden määrästä ja
tyhjennysrytmistä kiinteistöille.

Lisätietoja jätehuoltomääräyksistä hsy.fi/jatehuoltomaaraykset

Jätehuoltomääräysten mukaan vuodesta 2021 alkaen biojäte, muovi-, lasi- ja kartonkipakkaukset sekä
pienmetalli kerätään erikseen kiinteistöistä, joissa on vähintään viisi huoneistoa. Kiinteistöt voivat jo nyt tilata
käyttöönsä astioita eri jätteiden lajitteluun. Saatavuuteen vaikuttaa jonkin verran kiinteistön sijainti.

Jätteiden keräys pääkaupunkiseudulla ja Kirkkonummella sijaitsevilla kiinteistöillä muuttuu siten, että
toimitamme kiinteistöille puuttuvat jäteastiat huhtikuun ja toukokuun 2021 välisenä aikana. Aloitamme uusille
jätelajeille tarkoitettujen jäteastioiden tyhjennykset porrastetusti alueittain kesäkuun alussa. Tiedotamme
muutoksesta taloyhtiöitä lähettämällä syksyn 2020 ja kevään 2021 aikana asiakaskirjeen. Lisätietoja saat
myös tilaamalla isännöitsijälle ja taloyhtiön hallituksen puheenjohtajalle suunnatun uutiskirjeen osoitteesta
https://www.hsy.fi/hsy/viestinta/uutiskirjeet/. Perehdythän myös osoitteessa hsy.fi/uudetjateastiat olevaan
tietoon uusista jäteastioista. 

https://www.hsy.fi/jatteet-ja-kierratys/jateastiat-ja-muut-jatteenkeraysvalineet/
https://www.hsy.fi/jatteet-ja-kierratys/jatehuoltomaaraykset/
https://www.hsy.fi/hsy/viestinta/uutiskirjeet/
https://www.hsy.fi/jatteet-ja-kierratys/jateastiat-vuodesta-2021/


Lajitteluvelvoitteet

Kaupungin jätehuoltomääräykset määrittävät, mitä jätteitä kiinteistöllä pitää lajitella ja kerätä. HSY:n
jätehuoltomääräykset ovat voimassa pääkaupunkiseudulla (Helsinki, Vantaa, Espoo, Kauniainen) ja
Kirkkonummella.

Asuinkiinteistöissä lajitteluvelvoitteen määrittää asuntojen määrä ja muissa kiinteistöissä syntyvän jätteen määrä.
Usein mitä enemmän asukkaita on, sitä enemmän eri jätelajeja kannattaa kiinteistöllä yhdessä kerätä.

Uudet jätehuoltomääräykset tulivat voimaan 1.3.2019. Poikkeuksena ovat uudet lajitteluvelvoitteet, jotka
muuttuvat vasta siirtymäajan jälkeen. Lue lisää hsy.fi/jatehuoltomaaraykset.

Jäte Asuinkiinteistö Muu kiinteistö

Sekajäte aina aina

Biojäte 10 asuntoa 50 kg / viikko

Kartonki 
(sis. pahvin) 10 asuntoa

50 kg / viikko
Pahvi erikseen, jos sitä 
syntyy yli 50 kg / viikko

Lasi 20 asuntoa 50 kg / viikko

Metalli 20 asuntoa 50 kg / viikko

Paperi Jätelain mukaisesti Jätelain mukaisesti

Kysy meiltä lisää: jate.kuljetuspalaute@hsy.fi

Lajittelupulmia? Jäteopas auttaa! hsy.fi/jateopas

https://www.hsy.fi/jatteet-ja-kierratys/jatehuoltomaaraykset/
https://www.hsy.fi/jateopas


Vuokraa jäteastiat HSY:ltä

Jätteet kannattaa kerätä vuokra-astiaan. Toimitamme vuokra-astian kiinteistölle ilmaiseksi. Kun vuokra-astia
rikkoutuu kulumisen myötä, vaihdamme sen veloituksetta uuteen.

Huomaathan, että uusien jätehuoltomääräysten astuttua voimaan maaliskuussa 2019 kunkin jätelajin astioiden värit
määriteltiin uudelleen. Vaikka osa jäteastioiden väreistä vaihtui, emme vaihda vanhaa vuokra-astiaa uuteen, jos se
on vielä ehjä.

Vuokra-astian sijaan voit käyttää myös omaa jäteastiaa, mutta huomaathan, että se pitää pystyä asianmukaisesti
tyhjentämään.

Vuokrahinnat € / viikko

Jätteenkeräysväline

140 litran jäteastia 0,25

240 litran jäteastia 0,25

360 litran jäteastia, muovi 0,35

360 litran jäteastia, kartonki 0,35

360 litran jäteastia, sekajäte 0,36

660 litran jäteastia 0,47

2 m3 etukuormaussäiliö 5,1

4 m3 etukuormaussäiliö 5,68

6 m3 etukuormaussäiliö 6,79

8 m3 etukuormaussäiliö 7,56

rullakko pahvin keräykseen 1,29

Likaisen jäteastian vaihto puhtaaseen, erikseen tilattava € / kpl

Jäteastia 140-800 l 55

Jätelavojen siirron hinnat ovat 68 € per tunti.

Vioittunut tai kadonnut jäteastia € / kpl

600–800 litran jäteastia 140

300–360 litran jäteastia 70

240 litran jäteastia 55

140 litran jäteastia 55

Rullakko 40

Perimme palaneista, muulla tavoin tuhoutuneista tai kadonneista ja meiltä vuokratuista jäteastioista
korvausmaksun. Maksu sisältää toimituksen kiinteistölle.

Jäteastian riippulukko, joka sisältää kaksi avainta, maksaa 40 €.

Vaihdamme ja toimitamme jäteastiat veloituksetta noin seitsemässä arkipäivässä. Veloitamme erikseen, jos haluat
vaihtaa jäteastian pikatoimituksena.



Jäteastian pikatoimitukset, 1-2 arkipäivässä €

Yksi jäteastia 70

Useampi jäteastia: ensimmäinen 70

Useampi jäteastia: seuraavat 30



Kiinteistöjen sekajätemaksut

Jätteet kannattaa kerätä vuokra-astiaan. Toimitamme vuokra-astian kiinteistölle ilmaiseksi. Voit katsoa astioiden
vuokrahinnat kohdasta Vuokraa jäteastiat HSY:ltä .

Vuokra-astian sijaan voit käyttää myös omaa jäteastiaa, mutta se pitää pystyä asianmukaisesti tyhjentämään.

Omakotitalot ja paritalot

Hinnat eivät sisällä astiavuokraa. Katso astioiden vuokrahinnat kohdasta Vuokraa jäteastiat HSY:ltä.

Astian koko Tyhjennysrytmi Tyhjennyshinta € / kpl Kokonaishinta € / vuosi**

140 litran jäteastia joka 8. viikko* 6,68 46,76

joka 4. viikko 6,68 86,84

joka 2. viikko 6,95 180,70

kerran viikossa 7,20 374,40

240 litran jäteastia joka 8. viikko* 7,72 54,04

joka 4. viikko 7,72 100,36

joka 2. viikko 7,98 207,48

kerran viikossa 8,23 427,96

300–360 litran jäteastia joka 8. viikko* 8,39 58,73

joka 4. viikko 8,39 109,07

joka 2. viikko 8,66 225,16

kerran viikossa 8,91 463,32

600–660 litran jäteastia joka 8. viikko* 10,81 75,67

joka 4. viikko 10,81 140,53

joka 2. viikko 11,06 287,56

kerran viikossa 11,31 588,12

*Tyhjennys joka 8. viikko edellyttää, että tilaat biojätteen erilliskeräyksen tai kompostoit biojätteesi. 

**Vuosihinta lasketaan vuoden aikana tehtävien jäteastioiden tyhjennysten määrän mukaan.

Irtojäte on jätettä, joka on sijoitettu jäteastian ulkopuolelle. Säännöllisen tyhjennyksen yhteydessä sekajätteen
irtojätteestä veloitetaan

https://pdf.julkaisija:3vawdTkPp@adminjulkaisu.hsy.fi/jatehuollon-hinnasto-2020.html#cactH8pqey
https://pdf.julkaisija:3vawdTkPp@adminjulkaisu.hsy.fi/jatehuollon-hinnasto-2020.html#cactH8pqey


31,87 € / m3. Lue lisää kohdasta Irtojäte. 

Rivi-, kerrostalo- ym. kiinteistöt

Jätehuoltomääräysten mukaan vuodesta 2021 alkaen biojäte, muovi-, lasi- ja kartonkipakkaukset sekä
pienmetalli kerätään erikseen kiinteistöistä, joissa on vähintään viisi huoneistoa. Kiinteistöt voivat jo nyt tilata
käyttöönsä astioita eri jätteiden lajitteluun. Saatavuuteen vaikuttaa jonkin verran kiinteistön sijainti.

Onko taloyhtiösi kiinnostunut liittymään muovipakkauskeräykseen? Katso lisää kohdasta Muovipakkaukset ja
hsy.fi/muovipakkaukset.

600–660 litran jäteastia

Hinnat eivät sisällä astiavuokraa. Katso astioiden vuokrahinnat kohdasta Vuokraa jäteastiat HSY:ltä.

Jäteastioiden tyhjennysten vuosihinta lasketaan vuoden aikana tehtävien tyhjennysten määrän mukaan.
*Taulukossa oleva vuosihinta on esimerkki neljä kertaa viikossa tyhjennettävien jäteastioiden vuosihinnasta.

Tyhjennysrytmi Tyhjennyshinta € / kpl Kokonaishinta € / vuosi

kerran viikossa 11,31 588,12

kaksi kertaa viikossa 11,83 1 230,32

kolme kertaa viikossa 12,81 1 998,36

neljä kertaa viikossa tai useammin 13,80 2 870,40*

Jätesäiliöt

Sekajäte Yksikkö €

Etukuormaussäiliö tyhjennys 36,60

Syväkeräyssäiliöt, kiinteistöjäte, säännöllinen tyhjennys tyhjennys 36,60

Syväkeräyssäiliöt, yleisillä paikoilla, erikseen tilattuna tai jos säiliö sisältää vuokraussäkin tyhjennys 40,77

Sekajätteen käsittelymaksu (säiliöt punnitaan tyhjennyksen yhteydessä) tonni 169,61

Sekajätteen aluekeräyspisteet

Aluekeräyspisteemme sijaitsevat Kirkkonummella Porkkalassa ja Långvikissä. Aluekeräyspisteitä ja Sortti-asemia
voivat käyttää vapaa-ajan asunnon haltijat, sekä ne ympärivuotisten kiinteistöjen haltijat, joiden kiinteistöille ei
pääse jäteautolla.

Veloitamme vuoksimaksun aluekeräyspisteitä ja Sortti-asemia käyttäviltä pienkiinteistöiltä. Esitäthän kysyttäessä
maksutositteen, kun tuot jätteitä aluekeräyspisteelle tai Sortti-asemalle. Palvelu koskee vain asumisessa syntynyttä
sekajätettä.

Rakennusjätteet, käytöstä poistetut huonekalut ja muut isokokoiset jätteet voit toimittaa Sortti-asemille. Isokokoisille
jätteille voit myös tilata Nouto-Sortti -kuljetuksen. Lue lisää: hsy.fi/sorttiasemat ja hsy.fi/noutosortti.

Palvelun vuosimaksu on vakituisilta asukkailta 94,40 € ja kesäasukkailta 35,53 €.

https://pdf.julkaisija:3vawdTkPp@adminjulkaisu.hsy.fi/jatehuollon-hinnasto-2020.html#cDhdzLvpYa
https://pdf.julkaisija:3vawdTkPp@adminjulkaisu.hsy.fi/jatehuollon-hinnasto-2020.html#czDIzSuNzI
https://www.hsy.fi/muovipakkaukset
https://pdf.julkaisija:3vawdTkPp@adminjulkaisu.hsy.fi/jatehuollon-hinnasto-2020.html#cactH8pqey
https://www.hsy.fi/sorttiasemat
https://www.hsy.fi/noutosortti


Biojäte

Asuinkiinteistöillä käytetään pääsääntöisesti 240 litran biojäteastiaa. 140 litran astiaa voidaan käyttää, jos jäte on
erityisen raskasta.

Veloitamme erillisestä jäteastiaan sijoitettavasta vuoraussäkistä asennettuna 1,57 euroa kappaleelta.

Asumisessa syntyvä biojäte

HSY:n biojäteastia sisältyy tyhjennyshintaan. Hinnat sisältävät arvonlisäveroa 24 prosenttia.

Jäteastioiden tyhjennysten vuosihinta lasketaan vuoden aikana tehtävien tyhjennysten määrän mukaan.
*Taulukossa oleva vuosihinta on esimerkki neljä kertaa viikossa tyhjennettävien jäteastioiden vuosihinnasta.

Tyhjennysrytmi Tyhjennyshinta € / kpl Kokonaishinta € / vuosi

Joka 2. viikko 7,13 185,38

Kerran viikossa 7,13 370,76

Kaksi kertaa viikossa 7,77 808,08

Kolme kertaa viikossa 8,2 1279,2

Neljä kertaa viikossa tai useammin 8,77 1824,16*

Irtojäte on jätettä, joka on sijoitettu jäteastian ulkopuolelle. Biojätteen irtojätettä on esimerkiksi maatuvaan säkkiin
pakattu puutarhajäte. Lue lisää kohdasta Irtojäte.

Veloitamme säännöllisen tyhjennyksen yhteydessä ylimääräisestä biojätteestä seuraavasti:

Ylimääräinen biojäte 28,00 €/m3

Puutarhajäte, maatuva säkki 28,00 €/m3

Jätesäiliöt

Biojäte Yksikkö Hinta €

Syväkeräyssäiliön tyhjennys, sisältää vuoraussäkin asennettuna tyhjennys 40,08

Biojätteen käsittelymaksu (säiliöt punnitaan tyhjennyksen yhteydessä) tonni 108,64

https://pdf.julkaisija:3vawdTkPp@adminjulkaisu.hsy.fi/jatehuollon-hinnasto-2020.html#cDhdzLvpYa


Laitoskeittiöiden biojäte

HSY:n biojäteastia sisältyy tyhjennyshintaan. Hinnat sisältävät arvonlisäveroa 24 prosenttia.

Jäteastioiden tyhjennysten vuosihinta lasketaan vuoden aikana tehtävien tyhjennysten määrän mukaan.
*Taulukossa oleva vuosihinta on esimerkki neljä kertaa viikossa tyhjennettävien jäteastioiden vuosihinnasta.

Tyhjennysrytmi Tyhjennyshinta € / kpl Kokonaishinta € / vuosi

Joka 2. viikko 11,8 306,8

Kerran viikossa 11,8 613,6

Kaksi kertaa viikossa 12,58 1308,32

Kolme kertaa viikossa 13,37 2085,72

Neljä kertaa viikossa tai useammin 14,16 2945,28*



Kartonki

Jätteet kannattaa kerätä vuokra-astiaan. Toimitamme vuokra-astian kiinteistölle ilmaiseksi. Huomaathan, että
jäteastioiden tyhjennyshinnat eivät sisällä astiavuokraa.

Vuokra-astian sijaan voit käyttää myös omaa jäteastiaa, mutta se pitää pystyä asianmukaisesti tyhjentämään.

Lue lisää kohdasta Vuokraa jäteastiat HSY:ltä .

Astian
koko 240 l 240 l 300–360 l 300–360 l 600–800 l 600–800 l

Tyhjennys
Tyhjennys-
hinta € /
kpl

Kokonais-
hinta € /
vuosi

Tyhjennys-
hinta € /
kpl

Kokonais- 
hinta € /
vuosi

Tyhjennys- 
hinta € / kpl

Kokonais- 
hinta € / vuosi

Joka 8. viikko - - - - 4,19 29,33

Joka 4. viikko 4,19 54,47 4,19 54,47 4,19 54,47

Joka 2. viikko 4,44 115,44 4,44 115,44 4,44 115,44

Kerran viikossa 4,67 242,84 4,67 242,84 4,67 242,84

Kaksi kertaa viikossa - - - - 5,60 582,40

Kolme kertaa
viikossa - - - - 6,53 1018,68

Irtojäte on jätettä, joka on sijoitettu jäteastian ulkopuolelle. Säännöllisen tyhjennyksen yhteydessä kartonkijätteen
irtojätteestä veloitetaan 20,00 €/m3. Lue lisää kohdasta Irtojäte.

Kartonkisäiliön tyhjennys

Kartonkijätesäiliöt Yksikkö Hinta

Kartonkijätteen syväkeräyssäiliö, säännöllinen tyhjennys. € / tyhjennys 36,06

Emme enää tee uusia sopimuksia pahvinkeräyksestä. Voit tilata kiinteistöösi kartonginkeräyksen, joka sisältää
myös ruskean pahvin.

Voit kerätä isot pahvilaatikot vuokrarullakkoon. Rullakon vuokra on 1,29 € / viikko. Voimme tyhjentää rullakon kerran
viikossa, joka toinen viikko, joka 4. viikko tai joka 8. viikko.

https://pdf.julkaisija:3vawdTkPp@adminjulkaisu.hsy.fi/jatehuollon-hinnasto-2020.html#cactH8pqey
https://pdf.julkaisija:3vawdTkPp@adminjulkaisu.hsy.fi/jatehuollon-hinnasto-2020.html#cDhdzLvpYa


Rullakon tyhjennys Hinta € / kpl

Rullakon vakiotyhjennys (litistetty pahvi) 8,74

Rullakon tyhjennys erikseen tilattuna 13,19

Alle 30 kilon kartonkipaalien nouto maksaa 8,74 euroa kappaleelta. Yli 30 kilon kartonkipaalien nouto maksaa 60
euroa kappaleelta.

Irtokartonki Hinta €

Nouto vakionoudon yhteydessä 20,00 / m3

Nouto erikseen tilattuna (vähimmäisveloitus 1/2 h) 91,22 / h



Muovipakkaukset

Tyhjennämme muovipakkausten keräysastiat aluksi enintään kerran viikossa. Voit myöhemmin tihentää
tyhjennysväliä, jos kiinteistössäsi kertyy muovipakkauksia tavallista enemmän. Viiden ja yli viiden asunnon
kiinteistöt voivat tilata vain 660-litraisen jäteastian muovipakkauksille. Tätä pienemmät jäteastiat täyttyvät liian
nopeasti ja aiheuttavat sen vuoksi haasteita tyhjennyksissä.

Lue lisää osoitteessa hsy.fi/muovipakkaukset.

Jätteet kannattaa kerätä vuokra-astiaan

Toimitamme vuokra-astian kiinteistölle ilmaiseksi. Huomaathan, että jäteastioiden tyhjennyshinnat eivät sisällä
astiavuokraa. Vuokra-astian sijaan voit käyttää myös omaa jäteastiaa, mutta se pitää pystyä asianmukaisesti
tyhjentämään.

Lue lisää kohdasta Vuokraa jäteastiat HSY:ltä.

Hinnat 140–240 litran ja 330-360 litran astioille

Hinnat eivät sisällä astiavuokraa. Vuokrahinta on 140–240-litraiselle astialle 0,25 euroa viikossa ja 300–360-
litraiselle astialle 0,35 euroa viikossa.

* 140-240-litrainen jäteastia on tilattavissa vain omakoti- ja paritaloille.

** 300-360-litrainen jäteastia on tilattavissa vain alle 5 asunnon kiinteistöille.

Astian koko 140-240 litraa 140-240 litraa 330-360 litraa 330-360 litraa

Tyhjennys Tyhjennyshinta 
€ / kpl

Kokonaishinta 
€ / vuosi

Tyhjennyshinta
€ / kpl

Kokonaishinta 
€ / vuosi

Joka 4. viikko 5,70 74,10 6,40 83,20

Joka 2. viikko 5,88 152,88 6,57 170,82

Kerran viikossa 6,06 315,12 6,76 351,52

Hinnat 660 litran muovipakkausastioille

Hinnat eivät sisällä astiavuokraa. Vuokrahinta 660-litraiselle jäteastialle on 0,47 euroa viikossa.

http://hsy.fi/muovipakkaukset


Astian koko 660 litraa 660 litraa

Tyhjennys Tyhjennyshinta 
€ / kpl

Kokonaishinta 
€ / vuosi

Joka 8. viikko 7,09 49,63

Joka 4. viikko 7,09 92,17

Joka 2. viikko 7,27 189,02

Kerran viikossa 7,45 387,40

Kaksi kertaa viikossa 8,20 852,80

Irtojäte on jätettä, joka on sijoitettu astian ulkopuolelle. Säännöllisen tyhjennyksen yhteydessä muovipakkausten
irtojätteestä veloitetaan 14,78 €/m3. Lue lisää kohdasta Irtojäte .

Muovipakkausjätesäiliöt

Muovipakkausjätesäiliöt Hinta €

Muovipakkausten syväkeräyssäiliö, säännöllinen tyhjennys. 36,06



Lasi ja metalli

Lasi- ja metallijäteastiamme vuokrat sisältyvät tyhjennyshintoihin. Tyhjennämme lasi- ja metallijäteastiat joka neljäs
viikko tai joka kahdeksas viikko. Helsingin keskustassa teemme tyhjennyksen mahdollisesti lisäksi joka toinen
viikko.

Jäteastia Tyhjennys € / kpl

240 litran lasinkeräysastia 6,21

240 litran metallinkeräysastia 6,21

Syväsäiliö 35,99



Irtojäte

Astian ulkopuolelle sijoitettu jäte on irtojätettä. Muovisäkissä olevan jätteen luokittelemme sekajätteeksi. Irtojäte on
sijoitettava jäteastian välittömään läheisyyteen. Kaikki jäteastian välittömässä läheisyydessä oleva luokitellaan
irtojätteeksi. Irtojätteen maksimimäärä on 2 m3 tai 15 kg/säkki. Tätä isompien määrien noudosta sovitaan erikseen
asiakaspalvelumme kanssa. Laskutamme vähintään 0,1 kuution (100 litran) erästä.

Voit myös tilata isojen esineiden noutopalvelun. Lue lisää kohdasta Nouto-Sortti tai osoitteesta hsy.fi/noutosortti.

Keräämme joulukuuset maksutta, kun ne on sijoitettu jätetilaan tai jäteastioiden viereen.

Jäte Hinta € / m3

Sekajäte (esineet, pakkaukset, säkit ym.) 31,87

Biojäte (puutarhajäte, maatuvat säkit) 28,00

Kartonki (pahvilaatikot, pakkaukset ym.) 20,00

Muovipakkaukset 14,78

Lasi 28,00

Metalli 28,00

https://pdf.julkaisija:3vawdTkPp@adminjulkaisu.hsy.fi/jatehuollon-hinnasto-2020.html#cHr5AuGERA
https://hsy.fi/fi/asiointi/Sivut/Tilaa-noutosortti.aspx


Määräaikaiset tyhjennykset ja tyhjennysten
keskeytys

Voit tilata määräaikaisen jäteastian tai jäteastioiden tyhjennyksen esimerkiksi kesäasunnolle. Vain kesäaikana
käytössä olevan vapaa-ajan asunnon jäteastiat on tyhjennettävä kesäaikana (viikot 18–40) jätehuoltomääräysten
mukaisin tyhjennysvälein.

Jos kiinteistösi on käyttämättömänä vähintään viikon, voit keskeyttää jätekuljetukset määräajaksi. Teethän
ilmoituksen HSY:lle vähintään viikkoa ennen keskeytyksen toivottua alkamisajankohtaa. Hae poikkeusta
jätehuoltomääräyksistä, jos keskeytys kestää yli vuoden tai keskeytyksiä on peräkkäin useampi kuin kaksi.

Poikkeushakemuksen voit tehdä lomakkeella.

https://www.vismasignforms.com/form/a683ba64-57f9-4ddd-baa0-ca2f809a8913


Jätetyhjennykset saaristossa

Teemme Staran kanssa yhteistyötä saariston jätetyhjennysten osalta kaudesta 2020 alkaen. Saaristosta meriteitse
tehtävät jätetyhjennykset koskevat muun muassa saaristossa sijaitsevia ravintoloita, vapaa-ajan asukkaita ja
vapaa-ajan yhdistyksiä.

Stara hoitaa Helsingin ja Espoon alueilla sijaitsevien saaristokiinteistöjen meriteitse tehtävät jätteenkuljetukset ja
saaristokiinteistöjen jätehuoltopalveluiden asiakaspalvelun. Palvelu ei toistaiseksi ulotu Kirkkonummelle.

Jätetyhjennyksen tilaus

Tilaa jätetyhjennykset saaristoon Staran asiakaspalvelusta, p. 09 310 70707 (avoinna ma - pe klo 8.30 - 15.30).

HSY huolehtii saariston jätepalveluiden laskutuksesta. Laskutukseen liittyvissä kysymyksissä tai muissa
jätehuoltoon liittyvissä asioissa voit olla yhteydessä HSY:n asiakaspalveluun:

puhelimitse 09 1561 2110 (avoinna ma - pe klo 8.30-15.30), valitse kielivalinnan jälkeen numero 3,
jätehuollon sopimukset ja jätetyhjennykset.
sähköpostitse jate.kuljetuspalaute@hsy.fi

Astiatyhjennykset

Tuote Hinta €/kpl (sis. alv 24%)

Sekajäte 140 litraa ja 240 litraa 16,16

Sekajäte 360 litraa 21,32

Sekajäte 600-660 litraa 38,54

Biojäte 140 litraa ja 240 litraa 16,16

Pahvirullakko 64,26

Pahvipaali 16,05

Irtojäte 1 m3 64,26

Astiavuokra

Tuote Hinta €/kappale/viikko (sis. alv. 24%)

Astia 140 litraa ja 240 litraa 0,25

Astia 360 litraa 0,35

Astia 600-600 litraa 0,47

Rullakko 1,29



Muut hinnat (astiatyhjennyksen yhteydessä)

Tuote Yksikkö Hinta

Akku, pieni kappale 3,58

Akku, iso kappale 7,17

Elektroniikka kilo 1,3

Maalit kilo 1,3

Nesteet kilo 1,67

Kylmälaitteet, pieni kappale 42,97

Kylmälaitteet, iso kappale 86,06

Astianvaihto kappale 55,00

Aluksilla suoritettava erikoistyö

Tuote Hinta €/tunti

Haavi II, Ra-Pu, Lippo 141,98

Haavi III 283,96

Työntekijä 53,32

Ylityö 50 % 21,49

Ylityö 100 % 42,97



Sako- ja umpikaivojen tyhjennys

Voit tilata kaivon tyhjennykset asiakaspalvelustamme:

puh. 09 1561 2110 (arkisin klo 8.30–15.30)
sähköpostilla: liete@hsy.fi
verkossa: hsy.fi/jatepalvelu

Tilaa äkilliset, toimistoajan ulkopuolella tehtävät tyhjennykset päivystysnumerosta 050 307 6041.

Eri vaihtoehdot sako- ja umpikaivojen tyhjennyksille

Vakiotyhjennys

Teemme tyhjennykset automaattisesti kanssasi sovitun tyhjennysohjelman mukaisesti arkisin klo 7.00–21.00.
Tyhjennyksen viikonpäivä ja kellonaika määräytyvät alueen ajojärjestelyjen mukaan.

Kaivon nimellistilavuus m3 Kuljetus € Käsittely € Hinta € / tyhjennys

-3 75,00 6,00 81,00

3,1 - 6 75,00 15,00 90,00

6,1 - 9 75,00 24,00 99,00

9,1 - 14 75,00 33,00 108,00

Tilaustyhjennys

Tilaustyhjennys on erikseen tilaamasi kertaluonteinen tyhjennys. Teemme tyhjennyksen arkisin klo 7.00–21.00.
Viikonpäivä ja kellonaika määräytyvät alueen ajojärjestelyjen mukaan. Tee tilaus vähintään neljä arkipäivää ennen
haluttua tyhjennystä.

Kaivon nimellistilavuus m3 Kuljetus € Käsittely € Hinta € / tyhjennys

-3 90,00 6,00 96,00

3,1 - 6 90,00 15,00 105,00

6,1 - 9 90,00 24,00 114,00

9,1 - 14 90,00 33,00 123,00

Täsmätyhjennys

Teemme tyhjennyksen haluamanasi päivänä ja kellonaikana arkisin klo 7.00–18.00. Tyhjennysajankohdan tarkkuus
on +/- yksi tunti. Tee tilaus vähintään kaksi arkipäivää ennen haluttua tyhjennystä.

https://www.ytvlogistiikka.net/Logica.Ytv.Logistics.Subscription.WebUpdate/


Kaivon nimellistilavuus m3 Kuljetus € Käsittely € Hinta € / tyhjennys

-3 120,00 6,00 126,00

3,1 - 6 120,00 15,00 135,00

6,1 - 9 120,00 24,00 144,00

9,1 - 14 120,00 33,00 153,00

Pikatyhjennys

Tee tilaus arkisin klo 8.30–15.30. Teemme tyhjennyksen viiden tunnin kuluessa tilauksesta.

Kaivon nimellistilavuus m3 Kuljetus € Käsittely € Hinta € / tyhjennys

-3 150,00 6,00 156,00

3,1 - 6 150,00 15,00 165,00

6,1 - 9 150,00 24,00 174,00

9,1 - 14 150,00 33,00 183,00

Päivystystyhjennykset

Päivystystyhjennykset ovat äkillisiä, toimistoajan ulkopuolella tehtäviä tyhjennyksiä. Tee tilaukset
päivystysnumerosta 050 307 6041.

Arkisin

Teemme tyhjennyksen viiden tunnin kuluessa tilauksesta.

Kaivon nimellistilavuus m3 Kuljetus € Käsittely € Hinta € / tyhjennys

-3 170,00 6,00 176,00

3,1 - 6 170,00 15,00 185,00

6,1 - 9 170,00 24,00 194,00

9,1 - 14 170,00 33,00 203,00

Lauantaisin

Teemme tyhjennyksen viiden tunnin kuluessa tilauksesta.

Kaivon nimellistilavuus m3 Kuljetus € Käsittely € Hinta € / tyhjennys

-3 220,00 6,00 226,00

3,1-6 220,00 15,00 235,00

6,1-9 220,00 24,00 244,00

9,1-14 220,00 33,00 253,00



Sunnuntaisin ja pyhäpäivinä

Teemme tyhjennyksen viiden tunnin kuluessa tilauksesta.

Kaivon nimellistilavuus m3 Kuljetus € Käsittely € Hinta € / tyhjennys

-3 350,00 6,00 356,00

3,1-6 350,00 15,00 365,00

6,1-9 350,00 24,00 374,00

9,1-14 350,00 33,00 383,00

Lisätyöt

Lieteauton siirto kaivoryhmältä toiselle on 35 €/siirto samalla kiinteistöllä. Tällä hinnalla siirtyminen voi
maksimissaan olla 0,5 kilometriä.

Veloitamme ylimääräisistä töistä 80 € tunti, jos tyhjennyksen yhteydessä pitää tehdä työtä hidastavia toimenpiteitä.
Vähimmäisveloitus on 0,5 tuntia. Sako- ja umpikaivojen tyhjennystilauksen yhteydessä on ilmoitettava, jos
esimerkiksi:

imuauto ei pääse vähintään 40 metrin päähän kaivosta
imuauton ja kaivon välillä on huomattava korkeusero
tyhjennyksen yhteydessä pitää tehdä maa-ainesten poistoa.

Sovi erikseen yli 14 m3:n liete-erien tyhjennyksistä.

Hinnat sisältävät arvonlisäveroa 24 prosenttia.

Letkunveto*

40 metrin ylittävältä osalta lisätyönä tehtävät letkunvedot. Mitta lasketaan imuautolta kaivon pohjalle.

Alkava 10 metriä 13,33 €

Alkava 20 metriä 26,66 €

Alkava 30 metriä 39,99 €

*Hinta on voimassa 1.6.2020 alkaen.



Muut kiinteistöjen jätemaksut

Jäteastioiden vuokrauksen ja niiden toimittamisen hinnat ovat kohdassa Vuokraa jäteastiat HSY:ltä.

Maksukehotuksen hinta on 5 € / kpl (alv. 0 %).

Biologinen jäte ja käymälälanta

Käymälälanta Hinta € / astia

Vähintään 13 krt /vuosi 39,78

Tilapäiset kohteet 45,89

Lisämaksu yli 30 metrin kantamisesta 6,81

Koirapuistoastiat, 140 litraa 25,09

Kuljetus sisältää 40 litran kertakäyttöastian.

Sairaaloiden ja terveysasemien biologinen jäte Hinta € / säkki (max 100 litraa)

Helppo noutopaikka 19,02

Vaikea noutopaikka 22,63

Kuolleet eläimet Hinta € / kpl

Koirat, kissat ym. vastaavat asiakkaan jätesäkissä, enintään 100 litraa 22,63

Biologisen jätteen säilytysastiat Hinta € / alkava viikko

600 litran punaisen säilytysastian vuokra 0,47

300 litran punaisen säilytysastian vuokra 0,36

240 litran punaisen säilytysastian vuokra 0,25

140 litran punaisen säilytysastian vuokra 0,25

Vaihtolavat

Vaihtolavasäiliön maksut (säännöllisessä kuljetuksessa oleva) Yksikkö Hinta €

Kuljetusmaksu, sekajäte tyhjennys 140,07-193,86

Käsittelyhinta, sekajäte tonni 111,60-167,40

Käsittelyhinta, biojäte tonni 100,81

Käsittelyhinta, biologinen jäte tonni 253,36

Punnitusmaksu punnitus 19,84

Keräysastian siirtomatka jäteautolle



Veloitamme siirtomatkan pituuden mukaan jokaiselta tyhjennyskerralta ja jokaiselta siirrettävältä astialta, jos
joudumme siirtämään jäteastian tai -säkin käsin kiinteistön jätepisteestä jäteautoon.

Siirtomatka Hinta €

1—10 m ei lisäveloitusta

11—20 m 0,66

21—30 m 1,32

31—40 m 1,98

41—50 m 2,64

yli 50 m 3,30



Nouto-Sortti

Voit tilata meiltä isojen esineiden noutopalvelun eli Nouto-Sortin. Palvelu on tarkoitettu sellaisille esineille, jotka
eivät sovellu säännölliseen kiinteistön jätteenkuljetuspalveluun esimerkiksi suuren kokonsa vuoksi. Palvelu on
tarkoitettu yksityishenkilöille ja asunto-osakeyhtiöille, pääasiassa 1–3 tavaran noutoon.

Noudon hinta on 60–120 euroa. Yhteen noutoon sisältyy korkeintaan yhdeksän esinettä. Esineiden koko, paino ja
kannettavien osien määrä vaikuttavat siihen, kuinka monta esinettä voimme noutaa yhdellä kertaa.

Lue lisää hsy.fi/noutosortti.

http://hsy.fi/noutosortti


Sortti-asemat

Maksuttomat jätteet

Emme peri maksua erikseen lajitelluista

kartongista ja pahvista
lasipakkauksista (pullot ja purkit)
metallista
paperista
sähkö- ja elektroniikkalaitteista
kotien vaarallisesta jätteestä.

Maksulliset jätteet

Hinnat sisältävät arvonlisäveroa 24 prosenttia.

m3/1000 l 200 l (esim. jätesäkki)

Pinnoitettu puu
- maalattu ja lakattu puu, yms. käsitelty puu
- lastulevy, ovet, kaapit, kalusteet
- Naulat ja pienet heloitukset voivat olla mukana.

10,00 € 2,00 €

Puiset kuormalavat
- puhdas puu
- raakalaudat
- vanerilevy ja kertopuu
- naulat ja pienet heloitukset voivat olla mukana

10,00 € 2,00 €

Muovi
- muoviesineet
- kalvomuovit, ei kuitua sisältävää kalvoa
- ei styroksia
- - ei PVC

10,00 € 2,00 €

Poistotekstiili
1.2.2020 alkaen 10,00 € 2,00 €

Palava sekajäte
- tuolit, sohvat, joustinpatjat
- ei metalliesineitä
- lajittele suuri ja pieni sekajäte omiin lavoihin

25,00 € 5,00 €

Kipsi
- puhdas, kuiva kipsilevy
- ei säkeissä
- ei laattoja, lautarakenteita eikä metallia

25,00 € 5,00 €

Painekyllästetty puu 25,00 € 5,00 €

Eristevillat
- Lajittele kivi- ja lasivillat Sortti-asemalla palamattomaan jätteeseen.
- Lajittele ekovilla palavan sekajätteen lavalle

25,00 € 5,00 €



m3/1000 l 200 l (esim. jätesäkki) 50 l (esim. laatikko)

Palamaton jäte
- posliiniset wc-istuimet, pesualtaat
- posliiniset ja lasiset astiat
- ikkunalasi, peili
- epäpuhtauksia sisältävä kipsilevy
- ei metalliesineitä

60,00 € 12,00 € 3,00 €

Kiviainekset
- asfaltti, betoni, kivet, tiilet, kaakelit
- maa-ainekset, multa

60,00 € 12,00 € 3,00 €

Puutarhajäte kuorma

Omenat, luumut (puutarhasta syntyvä bio)
- Lajittele erilleen muusta puutarhajätteestä. Vastaanotto vain syksyllä. 5,00 €

Haravointijäte
- lehdet, ruoho, naatit, haketettu risu, muu puutarhan maatuva jäte
- kannot, juurakot
- ei multaa
- puhdas sahanpuru, kutterinpuru, turve

5,00 €

Risut
- oksat, havut, yksittäiset puut, orapihlaja, puunrungot, ruusut 5,00 €

Vieraslajit
- pakattuna
- lajitellaan sekajätteeseen

5,00 €

Veloitamme yksittäisistä esineistä, kuten nojatuolista, runkopatjasta tai sohvasta, tilavuuden mukaan.

Otamme asbestia vastaan ainoastaan Ämmässuon Sortti-asemalla, hinta alkavalta 100 litralta on 10 €.

Peräkärryn vuokraaminen jätteen kuljettamiseen

Voit vuokrata peräkärryn jätteen kuljettamista varten kolmeksi tunniksi. Peräkärryä ei saa käyttää Sortti-asemilla
myytävän mullan kuljettamiseen. Vuokraus maksaa 5 €, kun kärryllä tuodaan jätekuorma Sortti-asemalle. Jätteen
vastaanotosta peritään hinnaston mukainen maksu.

Varaus ja lisätiedot HSY:n verkkosivuilta hsy.fi/perakarry tai asiakaspalvelusta 09 1561 2110 arkisin klo 8.30–
15.30.

Perimme vuokraajalta 40 € vuorokaudelta vuokra-ajan alusta alkaen, jos vuokra-aika ylittää kolme tuntia tai
peräkärryllä ei tuoda jätteitä Sorttiin.

https://hsy.fi/fi/asiointi/Sivut/Vuokraa-perakarry.aspx


Ämmässuon ekoteollisuuskeskus / kuorma-
autokuormat

Punnittavat jäte-erät

Kuorma-autolla tai muulla vastaavalla suurella ajoneuvolla kuljetettavat jäte-erät otamme vastaan Ämmässuon
ekoteollisuuskeskuksessa Espoossa.

Asiakkaan (jätteen tuottajan ja jätteen haltijan) on oltava selvillä hallinnassaan olevan jätteen laadusta,
ominaisuudesta ja alkuperästä sekä kaatopaikkakelpoisuudesta. Nämä tiedot luovutetaan jätteen vastaanottoon.
Edellytämme jätteen tuojalta siirtoasiakirjaa lain sitä edellyttämiltä jätteiltä. Käsittelymaksu määräytyy jätekuorman
painon, jätelajin ja sen laadun perusteella. Arvioimme kuorman vastaanotossa. Maksu määräytyy kalleimman
jätelajin mukaan, jos kuorma sisältää useita jätelajeja.

Perimme puuttuvan tai puutteellisesti täytetyn asiakirjan vuoksi väärään käsittelyyn ohjatun jätekuorman osalta
HSY:lle aiheutuneet lisäkulut, esimerkiksi puutteellisesta siirtoasiakirjasta tai virheellisestä jätelaji-ilmoituksesta.

Kuorma-autolla tuotavat jätteet

Asbestia sisältävä
jäte Kaikki asbestia sisältävät jätteet

Asfaltti Teiden ja vastaavien asfalttirakenteiden purkujäte

Betoni alle 150
mm

Puhdas betonijäte, joka on murskattu alle 150 mm palakokoon, ei saa sisältää
rakenneteräksiä eikä muuta rakennusjätettä

Betoni Betonijäte, joka ei täytä ”Betoni alle 150 mm” laatuvaatimuksia eikä sisällä vaarallista jätettä
eikä muuta irtojätettä.

Biojäte Kiinteä ruoka- ja elintarvikejäte, joka on kokonaisuudessaan biologisesti hajoavaa ja
käsittelyprosessiin teknisesti soveltuvaa.

Esikäsittelyä
vaativa biojäte Useampaan kerrokseen pakattua biojätettä, ei lasi- ja peltipakkauksia

Esikäsittelyä
vaativa viherjäte Lehdet, ruoho, naatit ja ei haketettu risu ym. puutarhan hoidossa syntyvä maatuva jäte

Erityiskäsittelyä
vaativa jäte

Kaikki jätteet, jotka ominaisuuksiensa vuoksi vaativat normaalikäsittelystä poikkeavaa
käsittelyä, esim. lietemäiset ja pölyävät jätteet tai hävityskuormat. Vastaanotosta sovittava
erikseen.

Eläinjäte Eläinten raadot ja niiden osat

Eläinten kuivikkeet Eläinten aluspurut sekä hevostallien aluspurupitoinen lanta, myös koe-eläinten aluspurut

Hiekanerotus-
kaivosakka Hiekanerotuskaivojen loppusijoitettava sakka

Hyödynnettävä
rakennusjätteen

rejekti

Kaatopaikalla hyödynnettävä esikäsitelty rakennusjätteen rejekti, josta on poistettu
hyödyntämiskelpoiset materiaalit.

Kannot Hyödynnettävä kantojäte

Katujen
puhdistusjäte Kaduilta lakaistu hiekoitushiekka



Kipsijäte Puhtaat ja kuivat kipsilevyt ei jätesäkkejä, laattoja, lautarakenteita tai metallia.

Kiviainespohjainen
liete Säiliöautolla toimitettava kiviainespohjainen liete. Ei sisällä jätettä.

Kyllästetty puu Painekyllästetty puu (vaarallista jätettä)

Lehdet ja muut
puutarhajätteet Lehdet, ruoho, naatit ja haketettu risu ym. puutarhan hoidossa syntyvä maatuva jäte.

Maa ja jäte Maa- ja kiviaines, joka sisältää muuta jätettä alle 10 % tilavuudesta. Sisältää myös vieraslajit,
joissa on maata joukossa.

Maa- ja kiviaines Maasta kaivettua maata, jota voidaan hyödyntää kaatopaikalla tai maanrakennuksessa.

Maapitoiset risut Puiden oksat ja risut, jotka sisältävät maata ja kiviä.

Pilaantunut maa Haitta-aineilla pilaantunut maa, joka on kaivettu maanvaihdossa tai joka on pilaantunut
äkillisen vahingon seurauksena. Hinta perustuu haitta-ainepitoisuuksiin.

Punnituspalvelu Kuljetuskaluston punnituspalvelu ja punnitus kuormille, joita ei luokitella jätteeksi.

Puu,
pinnoittamaton

Rakennus- ja purkutoiminnassa syntyvä pinnoittamaton puujäte sekä kuormalavat ja
puupakkaukset.

Puu, pinnoitettu Rakennus- ja purkutoiminnassa syntyvä pinnoitettu puujäte.

Rakennuskiviaines Kaatopaikalla hyödynnettävä kiviaines, kuten rappausjäte - ja piikkausjäte ja maata sisältävät
muut hyödynnettävät jätteet.

Rakennus- ja
purkujäte Rakennus- ja purkutoiminnassa syntyvä jäte, jonka hinta riippuu lajitteluasteesta.

Risut Puiden oksat ja risut

Yhdyskuntajäte Sekalainen yhdyskuntajäte

Tiilet Rakennusten purkamisesta tulevat rakennustiilet.

Tuhka Polttolaitoksilta tuleva tuhka

Voimalaitoksen
rikinpoistojäte Voimalaitoksilta tuleva rikinpoistojäte

Maksut jätelajeittain

Hinta (alv. 0 %)
€/tonni

Hinta (alv. 24 %)
€/tonni

Asbestia sisältävä jäte 201,8 250,23

Asfaltti 25,00 – 50,00 31,00 – 62,00

Betoni 50,00 – 70,00 62,00 – 86,80

Betoni alle 150 mm 25,00 – 50,00 31,00 – 62,00

Biojäte 50,00 – 81,30 62,00 – 100,81

Eläinjäte 200,00 (kpl) 248

Eläinten kuivikkeet, lehdet ja muut viherjätteet 40 49,6

Erityiskäsiteltävä jäte 150,00 – 180,00 186,00 – 223,20

Esikäsittelyä vaativa biojäte 120 148,8

Esikäsittelyä vaativat viherjätteet 60 74,4

Hiekanerotuskaivosakka 126,4 156,74



Hyödynnettävä rakennusjätteen rejekti 13,00 – 55,00 16,12 – 68,20

Kannot 60 74,4

Katujen puhdistusjäte 50,00 – 70,00 62,00 – 86,80

Kipsijäte 60 74,4

Kiviainespohjaiset lietteet 35,00 – 70,00 43,40 – 86,80

Kuormamaksu, kaikki punnitukset (€/kuorma) 16 19,84

Kyllästetty puu 280 347,2

Maa ja jäte 50,00 – 115,00 62,00 – 142,60

Maa- ja kiviaines 13,00 – 30,00 16,12 – 37,20

Maapitoiset risut 60 74,4

Pilaantuneet maat 10,00 – 200,00 12,40 – 248,00

Puu, pinnoitettu 20 24,8

Puu, pinnoittamaton 0 0

Rakennus- ja purkujäte 90,00 – 180,00 111,60 – 223,20

Rakennuskiviaines 40 49,6

Risut 30 37,2

Sako- ja umpikaivoliete, vastaanotto ja käsittely (€ / kuorma) 23,76 29,46

Tiili 25,00 – 50,00 31,00 – 62,00

Yhdyskuntajäte 90,00 – 135,00 111,60 –167,40

Lisämaksut Hinta (alv. 0 %) € /
kuorma

Hinta (alv. 24 %) € /
kuorma

Veloitamme jätteen tuojan virheellisestä toiminnasta meille
aiheutuneet kustannukset.

Kuorman purku HSY:n toimesta 35 43,4

Kuormasta kulkureiteille valunut jäte 35 43,4

Peittämätön avolavakuorma 35 43,4

Tyhjennys väärään paikkaan 35 43,4

Virheellinen asiakirja 35 43,4



Vaaralliset jätteet

Otamme vastaan maksutta kotitalouksista syntyvät vaaralliset jätteet, ellei muualla ole toisin todettu. Perimme
yrityksiltä, laitoksilta ja vastaavilta yhteisöiltä maksun alla ilmoitetulla tavalla.

Hinnat sisältävät arvonlisäveroa 24 prosenttia.

Otamme vastaan yritysten vaarallista jätettä Kivikossa:

Kivikon vaarallisten jätteiden vastaanotto, Kivikonlaita 5, Helsinki
Avoinna ma-pe klo 7-16
Korkeintaan 800 kiloa kutakin vaarallista jätettä, paitsi jäteöljyä korkeintaan 50 kg. (Pois lukien kaasupullot,
katso hinnat alempana.)

Jätelaji Hinta €/kg

Aerosolit 2,42

Amalgaamijäte 16,50

Ammoniakki 1,61

Asetyleenipullot 5,00

CFC-paineastiat, halonisammuttimet 4,84

Elohopeapitoinen jäte 28,00

Emäkset 2,37

Epäorgaaniset suolat 2,37

Filmit 1,51

Freonit 6,95

Halogeenipitoinen liuotin/pesuloiden tislausjäte 2,40

Halogeenivapaa liuotin 1,10

Hapettavat aineet 2,80

Hapot 2,27

IBC-konttien hävitysmaksu
(peritään, jos kontti jää hävitykseen) 100,00 €/kpl

Ilmakaasupullot
(enintään 5 kpl tai 25 litraa/asiakas)

0-5kg: 10,00
yli 5kg: 5,00

Jodipitoinen jäte 4,28

Jäteöljy (enintään 50 kg/yritysasiakas) 0,00

Jäähdytinneste 1,25

Kampaamokemikaalit 1,56

Kemikaalierä (samanlaatuinen) 50–400 kg 2,97

Kemikaalierä (samanlaatuinen) 401–800 kg 2,27

Kreosoottipitoinen jäte 1,66

Laastit 1,30

Laboratoriokemikaalit 7,06

Lajiteltavat kemikaalit 7,06



Lajiteltavat kemikaalit 7,06

Leikkuunesteet 1,21

Loisteputkien puhdistus- ja lajittelutyö (pahvipakkausten poisto) 1,51

Lyijyakut ja paristot 0,00

Lyijypitoinen saumausmassa/nauha 1,71

Lääkejäte 2,22

Maalit, liimat, lakat, painovärit 1,15

Muut painepakkaukset ja -astiat 9,00

Nestekaasupullot (enintään 5 kpl tai 25 litraa /asiakas) 3,00

NiCd-nesteakut/isot Litium-akut 4,00

Painekyllästetty puu (CCA, kreos.) epäpuhdas 1,00

PCB-kondensaattorit 3,08

PCB-pitoinen saumausnauha 3,08

PCB-öljy 2,72

Pesukemikaalit 2,12

Pistävä ja viiltävä jäte 2,02

Raskasmetallipitoiset liuokset 2,25

Salassa pidettävä paperijäte 1,56

Sammuttimet (ei haloni) 2,00

Syanidipitoiset jätteet 2,77

Syöpälääkkeet 2,22

Torjunta- ja suoja-ainepitoiset jätteet 2,72

Tuikeneste 3,83

Tuntemattomat vaaralliset jätteet 7,36

Tyhjät astiat 1,00

Tynnyrimaksu (peritään tyhjästä tynnyristä) 10,08 € / kpl

Vaarallisten jätteiden erä (lajiteltava) 3,02

Vaarallista ainetta sisältävät esineet ja materiaalit 2,50

Valokuvauskemikaalit 1,21

Öljyemulsio 1,06

Öljynsuodattimet 1,36

Öljypasta 1,36

Öljy-vesiseos 1,06



Hallinnollisten töiden tuntiveloitukset

Hallinnollisten töiden tuntiveloitus Yksikkö Veroton hinta (€) alv 24 % Verollinen hinta (€)

Toimistotyö * tunti 40,00 9,60 49,60

Asiantuntijatyö * tunti 65,00 15,60 80,60

*Hinta alkavalta tunnilta


