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Jätehuollon hinnasto 2022

Hinnastossa on tietoa kiinteistöjen jätemaksuista, jäteastioiden koosta ja tyhjennysrytmeistä. Voit tutustua Sorttiasemille tuotavien jätteiden hintoihin ja Ämmässuolla vastaanotettavien jätteiden käsittelymaksuihin. Hinnastossa on
tietoa myös isojen esineiden Nouto-Sortti -palvelusta ja sen hinnoista.
Voit tutustua internetsivuillamme oleviin jätteenkeräysvälineiden mitoitussuosituksiin eli ehdotukseen sopivasta
jäteastioiden määrästä ja tyhjennysrytmistä kiinteistöille osoitteessa hsy.fi/jatetila.
Jätehuoltomääräyksissä on tietoa erikseen kerättävistä jätelajeista. Lisäksi määräyksissä on tietoa
keräysvälineille, jätepisteille sekä jätteenkuljetukselle ja -keräykselle asetetuista vaatimuksista. Keräämme
biojätteen, muovi-, lasi- ja kartonkipakkaukset sekä pienmetallin kiinteistöiltä, joissa on vähintään viisi
huoneistoa. Sekajätteen keräämme kaikilta kiinteistöiltä.

Tutustu jätehuoltomääräyksiin: Pääkaupunkiseudun ja Kirkkonummen jatehuoltomaaraykset

Lajittelumääräykset
Pääkaupunkiseudun ja Kirkkonummen jätehuoltomääräykset määrittävät, mitä jätteitä kiinteistöllä vähintään pitää
lajitella ja kerätä. Asuinkiinteistöissä lajitteluvelvoitteen määrittää asuntojen määrä ja muissa kiinteistöissä syntyvän
jätteen määrä.
Lue lisää jätehuoltomääräyksistä
Jäte
Sekajäte

Asuinkiinteistö

Muu kiinteistö

aina

aina

Biojäte

5 asuntoa

25 kg / viikko

Kartonkipakkaukset
ja pahvi

5 asuntoa

25 kg / viikko

Lasipakkaukset

5 asuntoa

25 kg / viikko

Pienmetalli

5 asuntoa

25 kg / viikko

Muovipakkaukset

5 asuntoa

15 kg / viikko

Jätelain mukaisesti

Jätelain mukaisesti

Paperi

Lue lisää Jätepalvelut kiinteistöille - HSY
Lajittelupulmia? Jäteopas auttaa! hsy.fi/jateopas

Vuokraa jäteastiat HSY:ltä

Jätteet kannattaa kerätä HSY:ltä vuokrattuun jäteastiaan. Kun vuokra-astia rikkoutuu kulumisen myötä, vaihdamme sen
veloituksetta uuteen.
Vuokra-astian sijaan voit käyttää myös omaa jäteastiaa, mutta huomaathan, että se pitää pystyä asianmukaisesti
tyhjentämään. Toimivan jätehuollon edellytys on, että kiinteistöllä on riittävä määrä jätteenkeräysvälineitä, ja ne
soveltuvat alueella käytettävään keräysjärjestelmään ja koneelliseen tyhjennykseen. Katso tarkemmat ohjeet
jätehuoltomääräyksistä.
Lähtökohtana ovat jätehuoltomääräykset ja kiinteistön yksilölliset tarpeet jätteenkeräyksessä. Tarvittavien jäteastioiden
määrään vaikuttavat kiinteistön koko, asukasrakenne ja jätteenkeräyspisteiden lukumäärä.
Sivustollamme hsy.fi on lisätietoa jäteastioiden mitoista ja jätetilan suunnittelussa huomioitavista asioista.
€ / viikko
(alv 24 %)

Vuokrahinnat

€ / viikko
(alv 0 %)

140 litran jäteastia

0,25

0,20

240 litran jäteastia

0,25

0,20

360 litran jäteastia, muovipakkaukset

0,36

0,29

360 litran jäteastia, kartonkipakkaukset

0,36

0,29

360 litran jäteastia, sekajäte

0,36

0,29

660 litran jäteastia

0,47

0,38

2 m3 etukuormaussäiliö

5,10

4,11

4 m3 etukuormaussäiliö

5,68

4,58

6 m3 etukuormaussäiliö

6,79

5,48

8 m3 etukuormaussäiliö

7,56

6,10

rullakko kartongin keräykseen

1,29

1,04

€ / kpl
(alv. 24 %)

Muut jäteastiaan liittyvät hinnat

€ / kpl (alv. 0 %)

Likaisen jäteastian (140-800 l) vaihto puhtaaseen, erikseen tilattava

55,71

44,93

Vuoraussäkki

1,60

1,29

Jäteastian riippulukko, joka sisältää kaksi avainta

40,52

32,68

€ / kpl
(alv 24 %)

Vioittunut tai kadonnut jäteastia

€ / kpl
(alv 0 %)

800 litran jäteastia

140,00

112,90

600–660 litran jäteastia

117,80

95,00

300–360 litran jäteastia

49,60

40,00

240 litran jäteastia

37,20

30,00

140 litran jäteastia

31,00

25,00

Rullakko

40,52

32,68

Perimme palaneista, muulla tavoin tuhoutuneista tai kadonneista ja meiltä vuokratuista jäteastioista korvausmaksun.
Maksu sisältää toimituksen kiinteistölle. Vaihdamme ja toimitamme jäteastiat veloituksetta noin seitsemässä
arkipäivässä. Veloitamme erikseen, jos haluat vaihtaa jäteastian pikatoimituksena.
Jäteastian pikatoimitukset, 1-2 arkipäivässä

€ (alv 24 %)

€ (alv 0 %)

Yksi jäteastia

70,90

57,18

Useampi jäteastia: ensimmäinen

70,90

57,18

Useampi jäteastia: seuraavat

30,38

24,50

Sekajäte

Jätteet kannattaa kerätä HSY:ltä vuokrattuun jäteastiaan. Voit katsoa astioiden vuokrahinnat kohdasta Vuokraa
jäteastiat HSY:ltä.
Vuokra-astian sijaan voit käyttää myös omaa jäteastiaa. Katso lisää Vuokraa jäteastiat HSY:ltä.

Omakotitalot ja paritalot
Hinnat eivät sisällä astiavuokraa. Katso astioiden vuokrahinnat kohdasta Vuokraa jäteastiat HSY:ltä.
Jäteastia

Tyhjennyshinta €
/ kpl (alv 24 %)

Tyhjennyshinta €
/ kpl (alv 0 %)

7,45

6,01

48,43

39,07

joka 4. viikko

7,45

6,01

96,85

78,13

joka 2. viikko

7,74

6,24

201,24

162,24

kerran viikossa 8,02

6,47

417,04

336,44

8,61

6,94

55,97

45,11

joka 4. viikko

8,61

6,94

111,93

90,22

joka 2. viikko

8,90

7,18

231,40

186,68

kerran viikossa 9,18

7,40

477,36

384,80

joka 8. viikko*

9,35

7,54

60,78

49,01

joka 4. viikko

9,35

7,54

121,55

98,02

joka 2. viikko

9,65

7,78

250,90

202,28

kerran viikossa 9,93

8,01

516,36

416,52

joka 8. viikko*

12,05

9,72

78,33

63,18

joka 4. viikko

12,05

9,72

156,65

126,36

joka 2. viikko

12,33

9,94

320,58

258,44

10,16

655,20

528,32

Tyhjennysrytmi

140 litran jäteastia joka 8. viikko*

240 litran jäteastia joka 8. viikko*

300 litran tai 360
litran jäteastia

600 litran tai 660
litran jäteastia

kerran viikossa 12,60

Kokonaishinta € /
vuosi** (alv 24 %)

Kokonaishinta € /
vuosi** (alv 0 %)

*Tyhjennys joka 8. viikko edellyttää, että tilaat biojätteen erilliskeräyksen tai kompostoit biojätteesi.
**Vuosihinta lasketaan vuoden aikana tehtävien jäteastioiden tyhjennysten määrän mukaan.
Irtojäte on maksullista jätettä, joka on sijoitettu jäteastian ulkopuolelle. Lue lisää
kohdasta Irtojäte.

Rivi-, kerrostalo- ym. kiinteistöt
Onko taloyhtiösi kiinnostunut liittymään muovipakkauskeräykseen? Katso lisää Muovipakkaukset-kohdasta tai tutustu
muovipakkausten lajitteluohjeisiin Jäteoppaan avulla.
Hinnat eivät sisällä astiavuokraa. Katso astioiden vuokrahinnat kohdasta Vuokraa jäteastiat HSY:ltä.
Alla olevassa taulukossa jäteastioiden tyhjennysten vuosihinta lasketaan vuoden aikana tehtävien tyhjennysten määrän
mukaan. *Taulukossa oleva vuosihinta on esimerkki neljä kertaa viikossa tyhjennettävien jäteastioiden vuosihinnasta.

600 tai 660 litran jäteastia
Tyhjennysrytmi

Tyhjennyshinta € / kpl
(alv 24 %)

Tyhjennyshinta € /
kpl (alv 0 %)

Kokonaishinta € / vuosi
(salv 24 %)

Kokonaishinta € /
vuosi (alv 0%)

kerran viikossa

12,60

10,16

655,20

528,32

kaksi kertaa viikossa

13,18

10,63

1 370,72

1 105,52

kolme kertaa viikossa

14,27

11,51

2 226,12

1 795,56

neljä kertaa viikossa
tai useammin

15,38

12,40

3 199,04

2 579,20

Jätesäiliöt
Yksikkö

€ (alv 24 %)

€ (alv 0 %)

Etukuormaussäiliö

tyhjennys

40,78

32,89

Syväkeräyssäiliöt

tyhjennys

40,78

32,89

Syväkeräyssäiliöt, yleisillä paikoilla tai jos säiliö sisältää vuoraussäkin

tyhjennys

45,43

36,64

Sekajätteen käsittelymaksu (säiliöt punnitaan tyhjennyksen yhteydessä)

tonni

189,00

152,42

Vuosimaksuasiakkuus
Jos kiinteistölle ei pääse jäteautolla, kiinteistön haltija voi hakea HSY:n sekajätepisteen vuosimaksuasiakkaaksi
ottamalla yhteyttä HSY:n asiakaspalveluun. Alueelliset sekajätepisteet sijaitsevat Kirkkonummen Porkkalassa ja
Långvikissä sekä kaikilla Sortti-asemilla.
Palvelun vuosimaksu on vakituisilta asukkailta 95,63 € sis. alv 24 % (77,12 € alv 0 %) ja kesäasukkailta 35,99 alv 24 %
(29,02 € alv 0 %)

Alueelliset sekajätepisteet
Alueelliset sekajätepisteet on tarkoitettu kotitalouksien päivittäiselle sekajätteelle. Sekajätepisteisiin ei saa viedä
vaarallista jätettä tai jätettä, joka ei suuren kokonsa, poikkeuksellisen laatunsa tai määränsä vuoksi sovellu
sekajätekeräykseen laitettavaksi. Jätteet tulee kuljettaa asianmukaisesti lajiteltuna ja pakattuna vastaanottopisteeseen.
Vuosimaksukortilla voi tuoda Sortti-asemille asumisessa syntyvää sekajätettä enintään 660 l yhdellä käyntikerralla.
Sortti-asemille tuoduista muista jätteistä, kuten huonekaluista, veloitetaan kulloinkin voimassa olevan hinnaston
mukainen maksu. Lue lisää: hsy.fi/sorttiasemat

Biojäte

HSY:n biojäteastia sisältyy tyhjennyshintaan. Jäteastioiden tyhjennysten vuosihinta lasketaan vuoden aikana tehtävien
tyhjennysten määrän mukaan.
*Taulukossa oleva vuosihinta on esimerkki neljä kertaa viikossa tyhjennettävien jäteastioiden vuosihinnasta. Biojätettä
voi kerätä vain 140 tai 240 litran jäteastioihin.
Tyhjennyshinta € /
kpl (alv 24 %)

Tyhjennysrytmi

Tyhjennyshinta € /
kpl (alv 0 %)

Kokonaishinta € /
vuosi (alv 24 %)

Kokonaishinta € /
vuosi (alv 0 %)

Joka 2. viikko

6,67

5,38

173,42

139,88

Kerran viikossa

6,67

5,38

346,84

279,76

Kaksi kertaa viikossa

7,27

5,86

756,08

609,44

Kolme kertaa viikossa

7,66

6,18

1 194,96

964,08

Neljä kertaa viikossa
tai useammin*

8,20

6,61

1 705,60

1 374,88

Irtojäte on jätettä, joka on sijoitettu jäteastian ulkopuolelle. Biojätteen irtojätettä on esimerkiksi maatuvaan säkkiin
pakattu puutarhajäte. Puutarhajätesäkki voi enimmällään painaa 15 kiloa, ja se on maksullista jätettä.
Lue lisää Irtojäte-kohdasta.

Jätesäiliöt
Yksikkö

Hinta €
(alv 24 %)

Hinta €
( alv 0 %)

Syväkeräyssäiliön tyhjennys

tyhjennys

37,35

30,12

Biojätteen käsittelymaksu (säiliöt punnitaan tyhjennyksen yhteydessä)

tonni

99,95

80,60

Syväkeräyssäiliön tyhjennys sisältää vuoraussäkin asennuksen, jos säkin asentaminen säiliöön on teknisesti
mahdollista.

Laitoskeittiöiden biojäte
Laitoskeittiöiden biojätteellä käytetään pääsääntöisesti 140 litran biojäteastiaa. HSY:n biojäteastia sisältyy
tyhjennyshintaan.
Jäteastioiden tyhjennysten vuosihinta lasketaan vuoden aikana tehtävien tyhjennysten määrän mukaan.
*Taulukossa oleva vuosihinta on esimerkki neljä kertaa viikossa tyhjennettävien jäteastioiden vuosihinnasta.
Tyhjennysrytmi

Tyhjennyshinta € /
kpl (alv 24 %)

Tyhjennyshinta € /
kpl (alv 0 %)

Kokonaishinta € /
vuosi (alv 24 %)

Kokonaishinta € /
vuosi (alv 0 %)

Joka 2. viikko

11,02

8,89

286,52

231,14

Kerran viikossa

11,02

8,89

573,04

462,28

Kaksi kertaa viikossa

11,74

9,47

1220,96

984,88

Kolme kertaa viikossa

12,49

10,07

1948,44

1570,92

Neljä kertaa viikossa
tai useammin*

13,22

10,66

2749,76

2217,28

Nestemäinen bio
Kuljetushinta €/kpl (alv
24%)
150,00

Kuljetushinta €/kpl (alv 0
%)
120,97

Käsittelyhinta €/kpl (alv
24%)
86,80

Käsittelyhinta €/kpl (alv 0
%)
70,00

Lisätyöt
Yksikkö

€ (alv 24 %)

€ (alv 0 %)

Auton siirto

tunti

35,45

28,59

Ylimääräinen työ

tunti

81,03

65,35

Kartonkipakkaukset

Jätteet kannattaa kerätä HSY:ltä vuokrattuun jäteastiaan. Huomaathan, että jäteastioiden tyhjennyshinnat eivät sisällä
astiavuokraa. Vuokra-astian sijaan voit käyttää myös omaa jäteastiaa. Voit kerätä 5–9 asunnon kiinteistöissä
kartonkipakkaukset pakkausten monilokeroastiaan.
Lue lisää kohdasta Vuokraa jäteastiat HSY:ltä.
Tyhjennyshinta € /
kpl (alv 24 %)

Tyhjennyshinta € /
kpl (alv 0 %)

Kokonaishinta € /
vuosi (alv 24 %)

Kokonaishinta € /
vuosi (alv 0 %)

Astian koko

Tyhjennysrytmi

240 tai 360
litraa

Joka 4. viikko

3,91

3,15

50,83

40,95

Joka 2. viikko

4,14

3,34

107,64

86,84

Kerran
viikossa

4,35

3,51

226,20

182,52

Joka 8. viikko

3,91

3,15

25,42

20,48

Joka 4. viikko

3,91

3,15

50,83

40,95

Joka 2. viikko

4,14

3,34

107,64

86,84

Kerran
viikossa

4,35

3,51

226,20

182,52

Kaksi kertaa
viikossa

5,22

4,21

542,88

437,84

Kolme kertaa
viikossa

6,09

4,91

950,04

765,96

600, 660 tai
800 litraa

Irtojäte on maksullista jätettä, joka on sijoitettu jäteastian ulkopuolelle. Lue lisää Irtojäte-kohdasta.

Kartonkisäiliön tyhjennys

Hinta € / tyhjennys
(alv 24 %)

Kartonkijätesäiliöt
Kartonkijätteen syväkeräyssäiliö

33,60

Hinta € / tyhjennys
(alv 0 %)
27,10

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.
Hinta € / kpl
(alv 24 %)

Rullakon tyhjennys

Hinta € / kpl
(alv 0 %)

Rullakon vakiotyhjennys (litistetty pahvi)

8,15

6,57

Rullakon tyhjennys erikseen tilattuna

12,30

9,92

Kartonkipaalit

Hinta € (alv 24 %)

Hinta € (alv 0 %)

Alle 30 kg kartonkipaali

8,27

6,67

Yli 30 kg kartonkipaali

56,87

45,86

Irtokartonki

Hinta €
(alv 24 %)

Hinta €
(alv 0 %)

Nouto vakionoudon yhteydessä

18,64 / m3

15,03 / m3

Nouto erikseen tilattuna (vähimmäisveloitus 1/2 h)

85,01 / h

68,56 / h

Muovipakkaukset

Viiden ja yli viiden asunnon kiinteistöt voivat tilata vain 660 litran jäteastian muovipakkauksille. Tätä pienemmät
jäteastiat täyttyvät liian nopeasti ja aiheuttavat sen vuoksi haasteita tyhjennyksissä. Voit kerätä 5–9 asunnon
kiinteistöissä muovipakkaukset myös pakkausten monilokeroastiaan.
Huomaathan, että jäteastioiden tyhjennyshinnat eivät sisällä astiavuokraa. Vuokra-astian sijaan voit käyttää myös omaa
jäteastiaa. Lue lisää kohdasta Vuokraa jäteastiat HSY:ltä .
* 140 ja 240 litran jäteastia on tilattavissa vain omakoti- ja paritaloille.
** 300 ja 360 litran jäteastia on tilattavissa vain alle 5 asunnon kiinteistöille.
Jäteastian
Tyhjennysrytmi
koko
140 tai
240 litraa

330 tai
360 litraa

660 litraa

Tyhjennyshinta € /
kpl (alv 24 %)

Tyhjennyshinta € /
kpl ( alv 0 %)

Kokonaishinta € /
vuosi (alv 24 %)

Tyhjennyshinta € /
kpl (alv 0 %)

Joka 4. viikko

5,31

4,28

69,03

55,64

Joka 2. viikko

5,48

4,42

142,48

114,92

Kerran
viikossa

5,64

4,55

293,28

236,60

Joka 4. viikko

5,96

4,81

77,48

62,53

Joka 2. viikko

6,13

4,94

159,38

128,44

Kerran
viikossa

6,30

5,08

327,60

264,16

Joka 8. viikko

6,61

5,33

42,97

34,65

Joka 4. viikko

6,61

5,33

85,93

69,29

Joka 2. viikko

6,77

5,46

176,02

141,96

Kerran
viikossa

6,94

5,60

360,88

291,20

Kaksi kertaa
viikossa

7,64

6,16

794,56

640,64

Irtojäte on maksullista jätettä, joka on sijoitettu astian ulkopuolelle.
Lue lisää Irtojäte-kohdasta.

Jätesäiliöt
Hinta €
(alv 24 %)
Muovipakkausjätesäiliöt/kpl

33,60

Hinta €
(alv 0 %)
27,10

Lasipakkaukset ja pienmetalli

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.
Voit kerätä 5–9 asunnon kiinteistöissä lasipakkaukset ja pienmetallit pakkausten monilokeroastiaan.
Tyhjennys
€ / kpl
(alv 24 %)

Jäteastia

Tyhjennys
€ / kpl
(alv 0 %)

240 litran lasinkeräysastia

5,80

4,68

240 litran metallinkeräysastia

5,80

4,68

Syväsäiliö

33,54

27,05

Pakkausten monilokero
Pakkausten monilokero on tarkoitettu 5-9 asunnon kiinteistöille.
Nelilokeroisessa jäteastiassa on kaksi isompaa lokeroa, joista toiseen
kerätään muovipakkaukset ja toiseen kartonki. Monilokeroastian kahteen
pieneen lokeroon kerätään pienmetalli ja lasipakkaukset.
HSY:n monilokeroastia sisältyy tyhjennyshintaan.

Pakkausten monilokero
370 tai 660 litran astia

Tyhjennys € / kpl (alv 24 %)
7,75

Tyhjennys € / kpl (alv 0 %)
6,25

Tyhjennämme pakkausten monilokeroastian kerran viikossa, joka toinen viikko tai joka neljäs viikko.

Irtojäte ja pakkausten monilokero
Jäteastian ulkopuolelle sijoitettu jäte on irtojätettä. Laskutamme irtojätteestä kunkin jätelajin irtojätteen hinnan
mukaisesti. Lisätietoja hinnoista saat kohdasta Irtojäte.
Pakkaa irtojäte ja jätä se jäteastian viereen odottamaan tyhjennystä. Merkitse pakattuun jätteeseen, mitä jätelajia se on
(muovipakkaukset, kartonki, lasi tai pienmetalli).
Irtojätesäkin pitää olla sen kokoinen, että se mahtuu kyseiselle jätelajille tarkoitettuun tyhjään pakkausten
monilokeroastian lokeroon. Jäteautonkuljettaja laittaa irtojätteen monilokeroastiaan tyhjennyksen jälkeen ja tyhjentää
astian uudestaan jäteautoon. Näin kukin jätelaji päätyy autossa oikeaan kammioon. Irtojäte, joka ei mahdu
monilokeroastian kyseisen jätelajin lokeroon, on sekajätettä. Laskutamme sen sekajätteen hinnan mukaan.

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. Katso lisää jätehuoltomääräyksistä 24§.
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 Nouto-Sortti-kohdasta tai osoitteesta hsy.fi/noutosortti.
Keräämme joulukuuset maksutta, kun ne on sijoitettu jätetilaan tai jäteastioiden viereen.

Jäte

Hinta € / m3 (alv 24 %)

Hinta € / m3 (alv 0 %)

Sekajäte (esineet, pakkaukset, säkit ym.)

35,51

28,64

Biojäte (puutarhajäte, maatuvat säkit)

26,09

21,04

Kartonkipakkaukset (pahvilaatikot, pakkaukset ym.)

18,64

15,03

Muovipakkaukset

13,78

11,11

Lasipakkaukset

26,09

21,04

Pienmetalli

26,09

21,04

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.

Jätetyhjennykset saaristossa
Teemme Staran kanssa yhteistyötä saariston jätetyhjennyksissä. 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)
hsy.fi/otayhteytta

Astiatyhjennykset

Hinta €/kpl
(alv 24 %)

Tuote

Hinta €/kpl
(alv 0 %)

Sekajäte 140 litraa ja 240 litraa

16,16

13,03

Sekajäte 360 litraa

21,32

17,19

Sekajäte 600–660 litraa

38,54

31,08

Biojäte 140 litraa

16,16

13,03

Muovipakkaukset 240 litraa

16,16

13,03

Lasipakkaukset 240 litraa

16,16

13,03

Pienmetalli 240 litraa

16,16

13,03

Pakkausten monilokero* 370 litraa

38,54

31,08

Pahvirullakko

64,26

51,82

Pahvipaali

16,05

12,94

Irtojäte 1 m3

64,26

51,82

Katso astioiden vuokrahinnat kohdasta Vuokraa jäteastiat HSY:ltä.
*Pakkausten monilokerossa kerätään muovi-, kartonki- ja lasipakkaukset sekä pienmetalli samassa nelilokeroisessa
astiassa.

Muut hinnat (astiatyhjennyksen yhteydessä)
Tuote

Hinta €
(alv 24 %)

Yksikkö

Hinta €
(alv 0 %)

Akku, pieni

kappale

3,58

2,89

Akku, iso

kappale

7,17

5,78

Elektroniikka

kilo

1,30

1,05

Maalit

kilo

1,30

1,05

Nesteet

kilo

1,67

1,35

Kylmälaitteet, pieni

kappale

42,97

34,65

Kylmälaitteet, iso

kappale

86,06

69,40

Astianvaihto

kappale

55,00

44,35

Sako- ja umpikaivojen tyhjennys
Asuinkiinteistöjen lietesäiliöiden tyhjennykset ja lietteen kuljetukset
kuuluvat pääkaupunkiseudun ja Kirkkonummen alueella HSY:lle.
Pienpuhdistamoille teemme ainoastaan tyhjennyksiä. Muut huoltotyöt tulee
tilata suoraan yksityiseltä viemärihuollon yritykseltä.
Lisätietoja löydät internetsivultamme Sako- ja umpikaivojen tyhjennykset.

Voit tilata kaivon tyhjennykset asiakaspalvelustamme:
puh. 09 1561 2110 (arkisin klo 8.30–15.30)
hsy.fi/otayhteytta (vain tilaustyhjennykset)
verkossa: hsy.fi/jatepalvelu (vain tilaustyhjennykset)
Tilaa äkilliset, toimistoajan ulkopuolella tehtävät tyhjennykset päivystysnumerosta 050 307 6041.
Kaivotyhjennyksen hinta koostuu lietteen käsittely- ja kuljetushinnasta. Käsittelyhinta määräytyy kaivon
nimellistilavuuden mukaan. Kuljetushinta määräytyy valitsemasi tilaustyypin mukaan.
Käsittelyhinta €
(alv 24 %)

Kaivon nimellistilavuus m3

Käsittelyhinta €
(alv 0%)

-3

6,08

4,90

3,1 - 6

15,19

12,25

6,1 - 9

24,32

19,61

9,1 - 14

33,43

26,96

Eri vaihtoehdot sako- ja umpikaivojen tyhjennyksille
Vakiotyhjennys
Teemme tyhjennykset automaattisesti kanssasi sovitun tyhjennysohjelman mukaisesti arkisin klo 6.00–22.00.
Tyhjennyksen viikonpäivä ja kellonaika määräytyvät alueen ajojärjestelyjen mukaan. Tee muutos vakiotyhjennysrytmille
vähintään seitsemän arkipäivää ennen haluttua tyhjennystä.
Kaivon nimellistilavuus m3

Kuljetus € (alv 24 %)

Kuljetus € (alv 0 %)

Hinta € (alv 24 %)

Hinta € (alv 0 %)

-3

75,97

61,27

82,05

66,17

3,1 - 6

75,97

61,27

91,16

73,52

6,1 - 9

75,97

61,27

100,29

80,88

9,1 - 14

75,97

61,27

109,41

88,23

Tilaustyhjennys
Tilaustyhjennys on erikseen tilaamasi kertaluonteinen tyhjennys. Teemme tyhjennyksen arkisin klo 6.00–22.00.
Viikonpäivä ja kellonaika määräytyvät alueen ajojärjestelyjen mukaan. Tee tilaus vähintään neljä arkipäivää ennen
haluttua tyhjennystä.
Kaivon nimellistilavuus m3

Kuljetus € (alv 24 %)

Kuljetus € (alv 0 %)

Hinta € (alv 24 %)

Hinta € (alv 0 %)

-3

91,16

73,52

97,25

78,43

3,1 - 6

91,16

73,52

106,37

85,78

6,1 - 9

91,16

73,52

115,48

93,13

9,1 - 14

91,16

73,52

124,60

100,48

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.
Kaivon nimellistilavuus m3

Kuljetus € (alv 24 %)

Kuljetus € (alv 0 %)

Hinta € (alv 24 %)

Hinta € (alv 0 %)

-3

121,56

98,03

127,63

102,93

3,1 - 6

121,56

98,03

136,75

110,28

6,1 - 9

121,56

98,03

145,86

117,63

9,1 - 14

121,56

98,03

154,99

124,99

Pikatyhjennys
Tee tilaus arkisin klo 8.30–15.30. Teemme tyhjennyksen viiden tunnin kuluessa tilauksesta.
Kaivon nimellistilavuus m3

Kuljetus € (alv 24 %)

Kuljetus € (alv 0 %)

Hinta € (alv 24 %)

Hinta € (alv 0 %)

-3

151,95

122,54

158,03

127,44

3,1 - 6

151,95

122,54

167,15

134,80

6,1 - 9

151,95

122,54

176,27

142,15

9,1 - 14

151,95

122,54

185,38

149,50

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 € (alv 24 %)

Kuljetus € (alv 0 %)

Hinta € (alv 24 %)

Hinta € (alv 0 %)

-3

172,21

138,88

178,29

143,78

3,1 - 6

172,21

138,88

187,41

151,14

6,1 - 9

172,21

138,88

196,53

158,49

9,1 - 14

172,21

138,88

205,64

165,84

Lauantaisin
Teemme tyhjennyksen viiden tunnin kuluessa tilauksesta.
Kaivon nimellistilavuus m3

Kuljetus € (alv 24 %)

Kuljetus € (alv 0 %)

Hinta € (alv 24 %)

Hinta € (alv 0 %)

-3

222,87

179,73

228,94

184,63

3,1 - 6

222,87

179,73

238,06

191,98

6,1 - 9

222,87

179,73

247,17

199,33

9,1 - 14

222,87

179,73

256,30

206,69

Sunnuntaisin ja pyhäpäivinä
Teemme tyhjennyksen viiden tunnin kuluessa tilauksesta.
Kaivon nimellistilavuus m3

Kuljetus € (alv 24 %)

Kuljetus € (alv 0 %)

Hinta € (alv 24 %)

Hinta € (alv 0 %)

-3

354,55

285,93

360,63

290,83

3,1 - 6

354,55

285,93

369,74

298,18

6,1 - 9

354,55

285,93

378,87

305,54

9,1 - 14

354,55

285,93

387,98

312,89

Lisätyöt
Lieteauton siirto kaivoryhmältä toiselle on 35,45 €/siirto samalla kiinteistöllä. Tällä hinnalla siirtyminen voi
maksimissaan olla 0,5 kilometriä.
Veloitamme ylimääräisistä töistä 81,03 € 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.
Lisätyöt

€ (alv 24 %)

€ (alv 0 %)

Auton siirto

35,45

28,59

Ylimääräinen työ

81,03

65,35

Letkunveto
40 metrin ylittävältä osalta lisätyönä tehtävät letkunvedot. Letkunvetomatka mitataan imuautolta kaivon pohjalle.
Letkunveto

€ (alv 24 %)

€ (alv 0 %)

Alkava 10 metriä

13,50

10,89

Alkava 20 metriä

27,01

21,78

Alkava 30 metriä

40,51

32,67

Käynti ilman tyhjennystä
Veloitamme turhasta käynnistä, kun tyhjennys estyy tilaajasta johtuvasta syystä.
Esimerkiksi:
Lumityöt tai hiekoitus tekemättä kiinteistöllä
Auto edessä
Tyhjennysreitti lukittu muulla kuin HSY-avaimella
Käynti ilman tyhjennystä

€ (alv 24 %)
75,97

€ (alv 0 %)
61,27

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

Jäteastian siirtomatka jäteautoon
Siirtomatka

Hinta € (alv 24 %)

Hinta € (alv 0 %)

1—10 m

ei lisäveloitusta

ei lisäveloitusta

11—20 m

0,67

0,54

21—30 m

1,34

1,08

31—40 m

2,01

1,62

41—50 m

2,68

2,16

yli 50 m

3,35

2,70

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

Vaihtolavasäiliöt ja puristinsäiliöt (säännöllisessä
kuljetuksessa oleva)
Vaihtolavasäiliön maksut

Yksikkö

Hinta € (alv 24 %)

Hinta € (alv 0 %)

Kuljetusmaksu

tyhjennys

120,59–223,20

97,25–180,00

Käsittelyhinta, sekajäte

tonni

169,58–251,22

136,76–202,60

Käsittelyhinta, biojäte

tonni

95,16

76,74

Käsittelyhinta, biologinen jäte

tonni

260,00

209,67

Punnitusmaksu

punnitus

22,46

18,11

Jätelavan siirto ja muu jäteautotyö

tunti

124,00

100,00

€ / kpl (alv 24 %)
Maksukehotus

6,20

€ / kpl (alv 0 %)
5,00

Sortti-nouto
Voit tilata meiltä isojen esineiden noutopalvelun eli Sortti-noudon. 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 60,78–121,56 euroa. Maksuvälineinä käyvät pankki- ja
luottokortit (Visa, Mastercard). Yhteen noutoon sisältyy korkeintaan yhdeksän
esinettä. Esineiden koko, paino ja kannettavien osien määrä vaikuttavat
siihen, kuinka monta esinettä voimme noutaa yhdellä kertaa.
Jos omakotitalossasi on jätehuoltosopimus, voimme lisätä noudon hinnan
jätelaskuusi. Isännöitsijän tilauksesta tehdyn noudon voimme lisätä taloyhtiön
jätelaskuun.
Lisätietoja löydä internetsivultamme Sortti-Nouto.
Sortti-nouto
Noudon hinta

€ (alv 24 %)
60,78–121,56

€ (alv 0 %)
49,02–98,03

Sortti-asemat
Pääkaupunkiseudun ja Kirkkonummen Sortti-asemat ovat jätteiden kierrätysasemia. Kun tuot vanhat huonekalut,
puutarhajätteet ja metalliromun Sortti-asemillemme, hoidamme ne käsittelyyn, jossa niiden materiaali ja energia
päätyvät kiertoon. Tavoitteenamme on saada yhä suurempi osa jätteiden materiaaleista kierrätettyä uusien tuotteiden
raaka-aineiksi. Materiaalit, joille ei vielä ole kierrätysratkaisuja, hyödynnetään sähkön ja lämmön tuotannossa.
Katso maksuttomat ja maksulliset jätteet alla olevasta taulukosta. Asemilla voit maksaa yleisimmillä maksukortteilla tai
laskulla. Sortti-asemilla on käytössä itsepalvelu- ja ennakkomaksumahdollisuus.
Kun saavut Sortti-asemalle ilmoittaudu infopisteessä. Kerro henkilökunnalle,
mitä jätteitä tuot ja kuinka paljon. Pura jätteet ajoneuvosta itse ja nosta ne
jätelavoille. Noudata lajitteluohjeitamme. Kysy tarvittaessa neuvoja
henkilökunnalta. Huomioithan, ettemme voi tarjota apua kuorman purkuun.
Lisätietoja löydät internetsivultamme Sortti-asemat.

Maksuttomat jätteet
Emme peri maksua erikseen lajitelluista
kartongista ja pahvista
kotien vaarallisesta jätteestä
lasipakkauksista (pullot ja purkit)
metallista
paperista
sähkö- ja elektroniikkalaitteista.

Maksulliset jätteet

Sortti-asemien hinnat sisältävät arvonlisäveroa 24 prosenttia.

Maksulliset
jätelajit
alv. 24%

alv. 24%

alv. 24%

alv. 0%

alv. 0%

alv. 0%

m3/1000
litraa

200 litraa
(jätesäkki)

50 litraa
(laatikko)

m3/1000
litraa

200 litraa
(jätesäkki)

50 litraa
(laatikko)

Eristevillat

26,50

5,30

1,33

21,37

4,27

1,07

Kipsi

26,50

5,30

1,33

21,37

4,27

1,07

Kiviainekset

65,50

13,10

3,28

52,82

10,56

2,65

Muovi

10,00

2,00

0,50

8,06

1,61

0,40

Palamaton jäte

65,50

13,10

3,28

52,82

10,56

2,65

Palava sekajäte

26,50

5,30

1,33

21,37

4,27

1,07

Poistotekstiili

10,00

2,00

0,50

8,06

1,61

0,40

Puu,
painekyllästetty

26,50

5,30

1,33

21,37

4,27

1,07

Puu, pinnoitettu

10,00

2,00

0,50

8,06

1,61

0,40

Puu,
pinnoittamaton

10,00

2,00

0,50

8,06

1,61

0,40

kuorma
Puutarhajäte ja
risut*

5,00

4,03

Veloitamme yksittäisistä esineistä, kuten nojatuolista, runkopatjasta tai sohvasta, tilavuuden mukaan.
Otamme asbestia vastaan ainoastaan Ämmässuon Sortti-asemalla, hinta alkavalta 100 litralta on 10 €.
*Puutarhajäte, risut, omenat ja vieraslajit lajitellaan omiin keräyspaikkoihin.
Huomioithan, että maksettavaksesi tulee alla oleva siivousmaksu, jos lajittelet jätteet väärään paikkaan Sortti-asemalla,
ja näiden jätteiden siivoaminen ja lajittelu vaatii meiltä lisätöitä.
Siivousmaksu

Tuntihinta

alv. 24 %

alv. 0 %

55,80

45,00

Eristevillat
Kivi- ja lasivilla lajitellaan palamattoman sekajätteen lavalle tai erilliskeräyslavalle.
Ekovilla lajitellaan palavan sekajätteen lavalle.

Kipsi

Kipsijätteen pitää olla puhdasta ja kuivaa.
Kipsijätettä ei saa toimittaa säkeissä.
Kipsilevyissä ei saa olla kiinni laattoja, lautarakenteita tai metallia.

Kiviainekset
Asfaltti
Betoni
Kaakeli
Kivi
Maa-aines
Multa
Tiili

Muovi
Muoviesine
Kalvomuovi
Styroksi tai PVC eivät käy muovinkeräykseen, vaan ne lajitellaan sekajätteeseen.

Palamaton jäte
Ikkuna- ja peililasi
Posliini- ja lasiastiat
WC-istuimet, pesualtaat ja ammeet
Epäpuhtauksia sisältävää kipsilevyä.
Palamattomaan jätteeseen ei voi laittaa metalliesineitä.

Palava sekajäte
Joustinpatjat
Muoviputket
Nojatuolit ja sohvat
Styroksi
PVC
Sekalaista palavaa jätettä sisältävät jätesäkit
Lajittele suuri (yli 50 x 50 x 100 cm) ja pieni palava sekajäte eri lavoille.
Palavaan sekajätteeseen ei voi laittaa metalliesineitä.

Poistotekstiili
Käyttökelvottomat vaatteet ja kodin tekstiilit
Poistotekstiili pakataan muovipusseihin ennen Sortti-asemalle tuomista.
Poistotekstiiliin ei voi laittaa peittoja, tyynyjä, kenkiä, asusteita, alusvaatteita eikä märkää tai
pilaantunutta tekstiiliä.

Puu, painekyllästetty
Ratapölkyt
Terassilaatat ja -laudat
Puhelin- ja sähköpylväiden pätkät
Puutarhakalusteet

Puu, pinnoitettu
Lastulevyt ja kovalevyt
Maalattu ja lakattu puu
Parketti, MDF-levyt
Puiset huonekalut ja ovet
Nauloja ja heloituksia ei tarvitse poistaa. Isommat metalliosat, kankaat ja lasi on poistettava.

Puu, pinnoittamaton
Kuormalavat
Raakalauta
Puhdas puu
Vanerilevy ja kertopuu

Puutarhajäte ja risut
Omenat, luumut (puutarhasta syntyvä bio)
Lajittele erilleen muusta puutarhajätteestä. Otamme omenoita ja luumuja vastaan vain syksyllä.
Haravointijäte
Haketettu risu
Lehdet ja ruoho
Muu puutarhan maatuvat jäte
Naatit
Kannot ja juurakot
Puhdas sahanpuru, kutterinpuru ja turve
Haravointijäte ei saa sisältää multaa.
Risut
Oksat
Havut
Yksittäiset puut
Orapihlaja
Puunrungot
Ruusut
Vieraslajit
Puutarhajäte, joka sisältää vieraslajeja, on toimitettavana pakattuna. Se lajitellaan sekajätteeseen.

Peräkärryn vuokraaminen jätteen kuljettamiseen

Vuokraamme peräkärryjä vain henkilöasiakkaille jätteen kuljettamista varten Sortti-asemille. 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.

Sortti-pienasema
Sortti-pienasema sijaitsee Koivukylässä Vantaalla. Sortti-pienasema on avoinna Kierrätyskeskuksen aukioloaikoina.
Käyntiosoite on Hosantie 2, 01360 Vantaa.
Voit tuoda Sortti-pienasemalla kodin tavaroita ja huonekaluja, jotka eivät kelpaa uudelleenkäyttöön
Kierrätyskeskukselle. Otamme vastaan vain tiettyjä jätelajeja. Kuorman koko on rajattu, sillä aseman tilat ovat
pienemmät, kuin perinteisillä Sortti-asemilla. Sortti-pienasema on tarkoitettu kotitalousasiakkaille.
Maksutapoina käyvät maksukortti, eSortti.fi-ennakkomaksu tai lasku Sortti-korttia käyttämällä. eSorttia voit käyttää
apuna myös jätekuorman hinnan arvioinnissa. Otamme maksutta vastaan metallia.
Voit jättää kodin vaarallisen jätteen ja sähkö- ja elektroniikkajätteen Kierrätyskeskuksen vastaanottopisteelle.
Kiitos kun lajittelet. Kierrätetään yhdessä.

Maksulliset jätelajit
Jätelaji

alv 24 %

alv 24 %

alv 24 %

alv 0 %

alv 0 %

alv 0 %

m3/ 1000
litraa

200 litraa
(jätesäkki)

50 litraa
(laatikko)

m3 / 1000
litraa

200 litraa
(jätesäkki)

50 litraa
(laatikko)

Muovi

10,00

2,00

0,50

8,06

1,61

0,40

Palamaton
jäte

65,50

13,10

3,28

52,82

10,56

2,65

Palava
sekajäte

26,50

5,30

1,33

21,37

4,27

1,07

Poistotekstiili 10,00

2,00

0,50

8,06

1,61

0,40

2,00

0,50

8,06

1,61

0,40

Pinnoitettu
puu

10,00

Kuorma-autokuormat Ämmässuon
ekoteollisuuskeskukseen
Espoon Ämmässuolla sijaitseva HSY:n ekoteollisuuskeskus on moderni
jätehuollon ja kiertotalouden risteyskohta.
Noin 200 hehtaarin laajuisen Ämmässuon ekoteollisuuskeskuksen toimintoja
ovat muun muassa biojätteen käsittely biokaasuksi ja kompostiksi,
jätevoimalan tuhkan ja kuonan käsittely ja hyötykäyttö, kaatopaikkakaasun
keräys ja hyödyntäminen, pilaantuneiden maiden käsittely sekä erilaisten
jätekuormien lajittelu ja materiaalien toimittaminen uusiokäyttöön.

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
Maksut jätelajeittain
Tähdellä (*) merkityt nimikkeet ovat vaarallisia jätteitä.
Loppusijoitettavan jätteen on oltava kelpoista tavanomaisen jätteen kaatopaikalle (tarvittaessa on oltava
kaatopaikkakelpoisuuslausunto).
Muut jätteet, joita ei ole tässä hinnastossa mainittu: jate.vastaanotto@hsy.fi

EWC-koodi/
Nimikeryhmän otsikko
02
Maataloudessa,
puutarhataloudessa,
vesiviljelyssä

Nimike

Kuvaus

Hinta
€/tn (0
alv %)

Hinta
€/tn
(sis. alv
24 %)

vesiviljelyssä,
metsätaloudessa,
metsästyksessä,
kalastuksessa sekä
elintarvikkeiden
valmistuksessa ja
jalostuksessa syntyvät
jätteet
02 01
maataloudessa,
puutarhataloudessa,
vesiviljelyssä,
metsätaloudessa,
metsästyksessä ja
kalastuksessa syntyvät
jätteet
02 01 06

Eläinten ulosteet, lanta
ja kuivikkeet

Eläinten aluspurut sekä hevostallien
aluspurupitoinen lanta.

10,0040,00

12,4049,60

02 01 99

Eläinjäte

Eläinten raadot ja niiden osat.

200 €/kpl 248,00

Puupakkaukset

Kuormalavat ja puupakkaukset.

0,0010,00

0,0012,40

Betoni yli 150 mm

Betonijäte, joka ei täytä ”Betoni alle 150 mm”
laatuvaatimuksia eikä sisällä vaarallista
jätettä eikä muuta irtojätettä. Haittaainepitoisuudet alle PIMA-asetuksen
ylempien ohjearvojen.

50,0070,00

62,0086,80

Betoni alle 150 mm

Betonijäte, joka on murskattu alle 150 mm
palakokoon, ei saa sisältää rakenneteräksiä
eikä muuta rakennusjätettä.Haittaainepitoisuudet alle PIMA-asetuksen
ylempien ohjearvojen.

25,0050,00

31,0062,00

15
Pakkausjätteet,
absorboimisaineet,
puhdistusliinat,
suodatinmateriaalit ja
suojavaatteet, joita ei
ole mainittu muualla
15 01
pakkaukset (mukaan
luettuna yhdyskuntien
erilliskerätty
pakkausjäte)
15 01 03
17
Rakentamisessa ja
purkamisessa syntyvät
jätteet (pilaantuneilta
alueilta kaivetut maaainekset mukaan
luettuina)
17 01
betoni, tiilet, laatat ja
keramiikka

17 01 01

17 01 01

17 01 02

Tiilet

Rakennusten purkamisesta tulevat
rakennustiilet.

25,0050,00

31,0062,00

17 01 07

Rakennuskiviaines

Hyödynnettävä kiviaines, kuten rappaus- ja
piikkausjäte.

40,00135,00

49,60167,40

17 02 01

Puu, pinnoittamaton

Rakennus- ja purkutoiminnassa syntyvä
pinnoittamaton puujäte.

0,0010,00

0,0012,40

17 02 01

Puu, pinnoitettu

Rakennus- ja purkutoiminnassa syntyvä
pinnoitettu puujäte.

20,00

24,80

17 02 01

Kannot

Hyödynnettävä kantojäte.

80,00

99,20

17 02 04*

Kyllästetty puu

Kyllästetty puu, ei saa sisältää maa-ainesta.

280,00

347,20

17 02 02

Lasi

Rakentamisessa ja purkamisessa syntyvä
lasijäte. Loppusijoitettava.

200,00

248,00

Asfaltti

Teiden ja vastaavien asfalttirakenteiden
purkujäte. Ei saa olla öljytuotteiden pilaamaa
(esim. polttonesteiden jakeluasemat,
25,00öljytuotteiden varastointialueet yms.) eikä saa 50,00
sisältää kivihiilitervapinnoitetta eikä muita
vaarallisia jätteitä.

31,0062,00

Maa- ja kiviaines

Kaivettua maata, joka on sellaisenaan
hyödynnettävissä kaatopaikalla tai
maanrakennuksessa. Myös louhe. Haittaainepitoisuudet alle PIMA-asetuksen
alempien ohjearvojen.

0,0030,00

0,0037,20

17 05 04A

Maa- ja kiviaines,
esikäsiteltävä

Maa- ja kiviaines (myös säiliöautolla
toimitettava nestemäinen maa- ja kiviaines),
joka sisältää muuta jätettä alle 10 %
tilavuudesta. Myös vieraslajit, joissa on
mukana maata. Hinta määräytyy jätejakeiden
ja/tai vieraslajien laadun ja määrän sekä erän
märkyyden perusteella. Haittaainepitoisuudet alle PIMA-asetuksen
alempien ohjearvojen.

40,00135,00

49,60167,40

17 05 04A

Maa- ja kiviaines,
loppusijoitettava

Maa- ja kiviaines, joka ei kelpaa
hyödynnettäväksi, mutta on
kaatopaikkakelpoinen.

200,00

248,00

17 02
puu, lasi ja muovit

17 03
bitumiseokset,
kivihiiliterva ja tervatuotteet

17 03 02

17 05
maa-ainekset
(pilaantuneilta alueilta
kaivetut maa-ainekset
mukaan luettuina),
kiviainekset ja
ruoppausmassat

17 05 04A

Haitta-aineilla yli PIMA-asetuksen ylempien
ohjearvojen pilaantunut maa, joka on kaivettu
maanvaihdossa tai joka on pilaantunut

17 05 04P / 17 05 03*

Pilaantunut maa,
puhdistettava

aa a dossa ta jo a o p aa tu ut
äkillisen vahingon seurauksena.
Hyödynnettävissä esikäsittelyn ja/tai
puhdistamisen (haitta-aineiden poistamisen)
jälkeen. Hinta määräytyy mahdollisten
jätejakeiden laadun ja määrän ja haittaaineiden laadun ja pitoisuuksien perusteella.
Mikäli HSY:n puhdistamille maa-aineksille ei
maa-ainesten vastaanottohetkellä ole
osoitettavissa hyödyntämiskohdetta, lisätään
hintoihin jätevero (70 €/tn). Toimituksista on
sovittava etukäteen.

10,00200,00

12,40248,00

17 06
eristysaineet ja
asbestia sisältävät
rakennusaineet
17 06 01*

Asbestia sisältävät
eristysaineet

Asbestia sisältävät eristysaineet.
Loppusijoitettava.

205,00

254,20

17 06 04

Eristevillat

Lasi- ja kivivilla. Hyödynnettävä tai
loppusijoitettava.

135,00200,00

167,40248,00

17 06 05*

Asbestia sisältävät
rakennusaineet

Asbestia sisältävät jätteet. Loppusijoitettava.

205,00

254,20

Kipsi

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

50,00

62,00

17 09 04

Rakennus- ja purkujäte,
hyödynnettävä

Rakennus- ja purkutoiminnassa syntyvä jäte,
myös esikäsitelty. Myös jätettä yli 10 %
sisältävä maa- ja kiviaines. Hyödynnettävä.

135,00200,00

167,40248,00

17 09 04

Rakennus- ja purkujäte,
esikäsitelty

135,00200,00

167,40248,00

17 09 04

Rakennus- ja purkujäte,
loppusijoitettava

Rakennus- ja purkutoiminnassa syntyvä jäte.
Loppusijoitettava.

200,00

248,00

17 09 04

Hiekkapuhallushiekka

Käytetty hiekkapuhallushiekka.
Loppusijoitettava. Vaaditaan
kaatopaikkakelpoisuus.

200,00

248,00

17 08
kipsipohjaiset
rakennusaineet
17 08 02
17 09
muut rakentamisessa
ja purkamisessa
syntyvät jätteet

18
Ihmisten ja eläinten
terveyden hoidossa tai
siihen liittyvässä
tutkimustoiminnassa
syntyvät jätteet (lukuun
ottamatta keittiö- ja
ravintolajätteitä, jotka
eivät ole syntyneet
välittömässä
hoitotoiminnassa)
18 02
läi

i

eläinten tautien
tutkimuksessa,
taudinmäärityksessä
sekä tautien hoidossa
ja ennaltaehkäisyssä
syntyvät jätteet
Eläinten
terveydenhoidossa ja
tutkimustoiminnassa
syntyvä kuivikejäte

Koe-eläinten aluspurut.

40,00

Biojäte

Kiinteä ruoka- ja elintarvikejäte, joka on
kokonaisuudessaan biologisesti hajoavaa ja
käsittelyprosessiin teknisesti soveltuvaa.
Myös pakattu, ei lasi- ja peltipakkauksia.
Sivutuoteluokka 3. Kaupasta ja
teollisuudesta, suurkeittiöistä, ravintoloista
jne.

20,00150,00

24,80186,00

20 02 01

Vieraslajit

Vieraslajien kasvustot, lisääntymiselimiä
sisältävät ja maa-ainesta sisältävät kuormat.
Maa-ainesta sisältävät: ks. Jätenimike Maaja kiviaines, esikäsiteltävä. Toimituksista
sovittava etukäteen.

40,00100,00

49,60124,00

20 02 01

Lehdet ja
puutarhajätteet

Lehdet, ruoho, naatit ja haketettu tai
hakettamaton risu ym. puutarhan hoidossa
syntyvä maatuva jäte. Myös käsittelemätön
sahanpuru.

20,0060,00

24,8074,40

20 02 01

Risut

Puiden oksat ja risut. Myös vieraslajien
kasvustot, jotka eivät sisällä lisääntymiselimiä 30,00(siemeniä, juuria yms.). Saavat sisältää myös 60,00
maa- ja kiviainesta.

37,2074,40

20 02 01

Kannot

Hyödynnettävä kantojäte.

80,00

99,20

Sekalainen yhdyskuntajäte.

135,00-

167,40-

18 02 03

20
Yhdyskuntajätteet
(asumisessa syntyvät
jätteet ja niihin
rinnastettavat kaupan,
teollisuuden ja muiden
laitosten jätteet),
erilliskerätyt jakeet
mukaan luettuina
20 01
yksilöidyt jätelajit
(lukuun ottamatta
nimikeryhmää 15 01)

20 01 08

20 02
puutarha- ja
puistojätteet,
hautausmaiden
hoidossa syntyvät
jätteet mukaan
luettuina

20 03
muut yhdyskuntajätteet
20 03 01

Sekajäte

20 03 01

Sekajäte

20 03 03

20 03 03

20 03 06 / 20 03 99

y y
j
Energiahyödynnettävä tai loppusijoitettava.

200,00

248,00

Hiekaerotuskaivojen loppusijoitettava sakka.
Hiekanerotuskaivosakka Haitta-aineet alle PIMA-asetuksen alempien
ohjearvojen.

200,00

248,00

Katujen puhdistusjäte

Kaduilta lakaistu hiekoitushiekka.

50,0070,00

62,0086,80

Viemärivuotojäte

Viemäreiden rikkoontumisissa tai vuodoissa
syntynyt jäte (esim. viemärijätteen
saastuttama maa-aines).

135,00200,00

167,40248,00

Punnitusmaksu

Punnitus kuormille, jotka luokitellaan
jätteeksi.

18,00
22,32
€/kuorma

Punnituspalvelu

Kuljetuskaluston punnituspalvelu ja punnitus
kuormille, joita ei luokitella jätteeksi.

Kuorman purku HSY:n
toimesta

Esimerkiksi jäätyneen lavan kaavinta.

45,00

55,80

Kuormasta kulkureiteille
valunut jäte

Esimerkiksi roskaantuneen kulkureitin
siivous.

45,00

55,80

Peittämätön
avolavakuorma

Esimerkiksi lainsäädännössä peitettynä
kuljetettavaksi edellytetyn kuorman
toimittaminen peittämättömänä.

45,00

55,80

Tyhjennys väärään
paikkaan

Esimerkiksi väärään paikkaan tyhjennetyn
kuorman siirtäminen.

45,00

55,80

Virheellinen asiakirja

Esimerkiksi puutteelliset, virheelliset ja/tai
ristiriitaiset tiedot siirtoasiakirjassa.

45,00

55,80

Ylimääräinen konetyö

Muu ylimääräinen konetyö.

45,00

55,80

Lisämaksut
Veloitamme jätteen
tuojan virheellisestä
toiminnasta meille
aiheutuneet
kustannukset.

Vaaralliset jätteet
Vaarallista jätettä (entiseltä nimeltään ongelmajäte) on käytöstä poistettu aine
tai esine, joka voi aiheuttaa erityistä vaaraa tai haittaa terveydelle tai
ympäristölle.
On erittäin tärkeää, että vaarallisia jätteitä ei laiteta sekajätteeseen tai
viemäriin, vaan että ne toimitetaan niille tarkoitettuun erilliskeräykseen.
Lisätietoja löydät internetsivultamme Vaarallinen jäte

Veloitamme yritysten vaarallisen jätteen sen kokonaispainon mukaan. Kokonaispainossa on mukana IBC-kontti,
tynnyri tai kuormalava, johon jäte on pakattu. Lisäksi perimme IBC-konteista erillisen käsittelymaksun.
Otamme vastaan maksutta kotitalouksien tuomat vaaralliset jätteet, ellei muualla ole toisin todettu. Vaarallista jätettä
sisältävä rakennus- ja purkujäte on maksullista myös kotitalouksille ja perimme niistä maksun alla ilmoitetulla tavalla.
Lisäksi asbesti ja painekyllätetty puu ovat maksullisia, katso hinnaston kohta Sortti-asemat. Lue lisää kodin vaarallisen
jätteen keräyspisteistä.
Perimme yrityksiltä, laitoksilta ja vastaavilta yhteisöiltä maksun alla ilmoitetulla tavalla.
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.
Edellytämme yritysasiakkailta jätelain mukaista siirtoasiakirjaa Kivikon vaarallisen jätteen asemalle tuotavista
vaarallisista jätteistä.
Jätelaji

Hinta €/kg (alv 24%)

Hinta €/kg (alv 0%)

Aerosolit

2,42

1,95

Amalgaamijäte

16,50

13,31

Ammoniakki

1,80

1,45

Asetyleenipullot

5,00

4,03

CFC-paineastiat, halonisammuttimet

4,84

3,90

Elohopeapitoinen jäte

28,00

22,58

Emäkset

2,37

1,91

Epäorgaaniset suolat

2,37

1,91

Filmit

1,51

1,22

Freonit

6,95

5,60

Halogeenipitoinen liuotin/pesuloiden tislausjäte

2,40

1,94

Halogeenivapaa liuotin

1,10

0,89

Hapettavat aineet

2,80

2,26

Hapot

2,27

1,83

apot

,

,83

IBC-konttien hävitysmaksu (jäte hinnoitellaan erikseen).

100,00 €/kpl

80,65 €/kpl

Ilmakaasupullot (enintään 5 kpl tai 25 litraa/asiakas)

0-5 kg: 10,00

0-5 kg: 8,06

yli 5 kg: 5,00

yli 5 kg: 4,03

Jodipitoinen jäte

4,28

3,45

Jäteöljy (enintään 50 kg/yritysasiakas)

0,00

0,00

Jäähdytinneste

1,25

1,01

Kampaamokemikaalit

1,56

1,26

Kemikaalierä (samanlaatuinen) 50–400 kg

2,97

2,40

Kemikaalierä (samanlaatuinen) 401–800 kg

2,27

1,83

Kreosoottipitoinen jäte

1,66

1,34

Laastit

1,30

1,05

Laboratoriokemikaalit

7,06

5,69

Lajiteltavat kemikaalit

7,06

5,69

Leikkuunesteet

1,21

0,98

Loisteputket, led- ja energiansäästölamput

0,00

0,00

Loisteputkien puhdistus- ja lajittelutyö (pahvipakkausten poisto)

1,51

1,22

Lyijyakut

0,00

0,00

Lyijypitoinen saumausmassa/nauha

1,71

1,38

Lääkejäte

2,22

1,79

Maalit, liimat, lakat, painovärit

1,25

1,01

Muut painepakkaukset ja -astiat

9,00

7,26

Nestekaasupullot (enintään 5 kpl tai 25 litraa /asiakas)

4,00

3,23

NiCd-nesteakut

4,00

3,23

Painekyllästetty puu (CCA, kreos.) epäpuhdas

1,00

0,81

Paristot ja akut

0,00

0,00

PCB-kondensaattorit

3,08

2,48

PCB-pitoinen saumausnauha

3,08

2,48

PCB-öljy

2,72

2,19

Pesukemikaalit

2,12

1,71

Pistävä ja viiltävä jäte

2,02

1,63

Raskasmetallipitoiset liuokset

2,25

1,81

Salassa pidettävä paperijäte

1,56

1,26

Sammuttimet (ei haloni)

2,00

1,61

Syanidipitoiset jätteet

7,70

6,21

Syöpälääkkeet

2,22

1,79

Torjunta- ja suoja-ainepitoiset jätteet

2,72

2,19

Tuikeneste

3,83

3,09

Tuntemattomat vaaralliset jätteet

7,36

5,94

Tyhjät astiat

1,05

0,85

Tynnyrimaksu (peritään tyhjästä tynnyristä)

10,08 €/kpl

8,13

Vaarallisten jätteiden erä (lajiteltava)

3,02

2,44

Vaarallista ainetta sisältävät esineet ja materiaalit

2,50

2,02

Valokuvauskemikaalit

1,21

0,98

Öljyemulsio

1,06

0,85

Öljynsuodattimet

1,36

1,10

Öljypasta

1,36

1,10

Öljy-vesiseos

1,06

0,85

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 on alkavalta tunnilta.

