HSY:n jätetaksa 1.1.2023 alkaen
1 § Jätetaksan soveltamisala ja perusteet
Tätä jätetaksaa sovelletaan HSY:n järjestämässä jätehuollossa Espoon, Helsingin, Kauniaisten, Kirkkonummen ja
Vantaan muodostamalla alueella. Tätä taksaa sovelletaan jätelain (646/2011) 32 §:n mukaisesti kunnan
järjestämisvastuulle kuuluvan jätteen sekä jätelain 33 §:n mukaisesti HSY:n toissijaiselle vastuulle kuuluvan jätteen
jätehuoltopalveluille.
HSY:n järjestämässä jätehuollossa sovelletaan lisäksi Pääkaupunkiseudun ja Kirkkonummen jätehuoltomääräyksiä.
Pääkaupunkiseudun ja Kirkkonummen jätehuoltomääräykset (hsy.fi)
Kiinteistön haltija tai muu jätteen haltija, jonka jätehuollon tai jätteenkäsittelypalvelun HSY järjestää, on velvollinen
suorittamaan jätetaksan mukaisen jätemaksun.
HSY määrää ja maksuunpanee jätemaksut tämän jätetaksan mukaisesti. Jätetaksan mukaiset jätemaksut sisältävät
jätehuollon järjestämisen ja toteutuksen kaikki jätelain mukaiset kustannukset, jotka muodostuvat jätteen keräyksestä,
kuljetuksesta ja käsittelystä sekä tiedotuksesta, neuvonnasta ja hallinnosta. Jätemaksulla katetaan myös
kaatopaikkojen käytöstä poistaminen ja jälkihoito sekä jätehuoltovelvollisuuden hoitamiseksi tarvittavan intrastruktuurin
rakentamiseen liittyvät pitkän aikavälin investoinnit.
Jätemaksujen on jätelain (646/20211) mukaan vastattava HSY:n tarjoamaa palvelutasoa, kannustettava jätteen määrän
ja haitallisuuden vähentämiseen sekä mahdollisuuksien mukaan kannustettava etusijajärjestyksen mukaiseen
jätehuoltoon. Jätemaksujen tarkoituksena on olla palvelutasoon nähden tasapuolisia ja kohtuullisia niin, ettei HSY:n eri
asiakkaita, asiakasryhmiä tai toimialueen eri alueita aseteta perusteettomasti toisistaan poikkeavaan asemaan.
2 § Jätemaksun maksaminen ja jätemaksumuistutuksen tekeminen
Jätelasku on maksettava viimeistään eräpäivänä. Jos jätelaskua ei makseta määräajassa, erääntyneelle määrälle on
suoritettava korkoa siten kuin korkolaissa (633/1982) säädetään viivästyskorosta.
Jätemaksu on maksettava viimeistään jätelaskussa, maksukehotuksessa tai huomautuksen johdosta lähetetyssä
uudessa laskussa ilmoitettuna eräpäivänä muutoksenhausta huolimatta.
Maksukehotuksen lähettämisestä peritään 5 euroa.
Jätemaksun maksuvelvollisella on oikeus tehdä kirjallinen jätemaksumuistutus HSY:lle 14 vuorokauden kuluessa
jätelaskun saapumisesta. HSY tekee muistutuksen johdosta päätöksen, jossa muistutus hylätään tai hyväksytään
osittain tai kokonaan. Mikäli jätemaksumuistutus tehdään määräajassa ja selvitys osoittaa virheellisen jätelaskun
perustuvan HSY:n virheeseen, HSY lähettää muuttuneesta maksusta maksuvelvolliselle uuden jätelaskun tai hyvittää
liikasuorituksen seuraavalla laskulla.
Yli kolme vuotta vanhoja jätelaskuja ei voida vanhentuneena hyvittää. HSY:llä ei ole velvollisuutta kohtuullistaa tai
poistaa jätemaksuja jälkikäteen, jos keräysvälineiden tyhjennykset on suoritettu laskutuksen mukaisesti ja kiinteistön
haltija ei ole ilmoittanut jätehuoltopalvelua tai laskutusta koskevista muutoksista.

Kirjalliset muistutukset ja kyselyt on osoitettava HSY:n osoitteeseen www.hsy.fi/palaute. Muistutuksessa tulee mainita
laskun numero tai jätepalvelutunnus/sopimusnumero.
Jätemaksu on jätelain (646/2011) 145 §:n nojalla suoraan ulosottokelpoinen ilman tuomiota. Yhden muistutuskirjeen
jälkeen maksamaton lasku lähetetään ulosottoviranomaisen perittäväksi. HSY:llä on oikeus harventaa jäteastioiden
tyhjennysväliä, mikäli maksuvelvollinen laiminlyö jätemaksujen maksuvelvollisuutensa yli kolmen kuukauden ajalta eikä
ole maksumuistutuksista huolimatta suorittanut jätemaksuja.
3 § Kunnan toissijaiselle jätehuoltovastuulle kuuluvien palveluiden taksa
Elinkeinoelämän jätehuolto on pääsääntöisesti jätteen haltijan järjestämisvastuulla. HSY vastaa kuitenkin
tietyin ehdoin toissijaisesti näiden jätteiden jätehuollosta. Jätelain (646/2011) 33 §:n mukainen
toissijainen vastuu tarkoittaa, että kunnilla on velvollisuus järjestää yrityksille ja muille yhteisöille
jätehuoltopalveluja, jos jätteen haltija tätä pyytää muun palvelutarjonnan puutteen vuoksi ja jäte
laadultaan ja määrältään soveltuu kuljetettavaksi tai käsiteltäväksi kunnan jätehuoltojärjestelmässä.
Toissijaisen vastuun nojalla tuotettavia jätehuoltopalveluja kutsutaan TSV-palveluiksi.
Jätelain (646/2011) mukaisesti jätteen haltijan on käytettävä jätteiden ja sivuvirtojen tietoalustaa (ns.
Materiaalitori) muun palvelutarjonnan puutteen osoittamiseen silloin, kun tarvittavan TSV-palvelun arvo
on vähintään 2 000 euroa vuodessa. Yrityksen, jolla ei ole HSY:n kanssa voimassa olevaa TSVsopimusta ja joka ennakoi tarvitsevansa TSV-palvelua vuosittain yli 2000 eurolla (ALV 0 %), on
käytettävä Materiaalitori.fi -tietoalustaa ennen toissijaista jätehuoltopalvelua koskevan sopimuksen
tekemistä HSY:n kanssa.
Materiaalitori.fi -alustan käyttövelvoite ei koske niitä yrityksiä, joilla on voimassa oleva TSV-sopimus
HSY:n kanssa, ennalta arvaamattomasta kiireestä johtuvaa jätehuoltopalvelun tarvetta tai sellaisia
yrityksiä, joiden vuosittainen TSV-palvelun tarve alittaa arvoltaan 2 000 euroa (ALV 0 %). Näissä
tapauksissa jätteen haltija voi pyytää tarvitsemaansa jätehuoltopalvelua suoraan HSY:ltä.
HSY tekee jätteen haltijan kanssa TSV-palvelusta määräaikaisen, enintään kolme vuotta voimassa
olevan sopimuksen. TSV-sopimuksissa noudatetaan kulloinkin voimassa olevia, tarkennettuja
sopimusehtoja.
Sortti-asemien-ja-vaarallisen-jatteen-aseman-sopimusehdot-1.4.2021-alkaen.pdf (hsy.fi)
Ammassuon_ekoteollisuuskeskus_asiakaskortin_sopimusehdot_01012020_alkaen.pdf (hsy.fi)
Kunnan toissijaisen vastuun perusteella tuotettavat jätehuoltopalvelut ovat lakisääteisiä palveluja. HSY
perii TSV-palvelusta jätteen haltijalta tämän taksan mukaisen julkisoikeudellisen jätemaksun. TSVpalveluissa noudatetaan jätehuoltomääräyksiä.
4 § Keräysvälineiden vuokraaminen HSY:ltä

HSY keräysvälineiden vuokra vahvistetaan vuosittain jätetaksassa tai vaihtoehtoisesti vuokra sisältyy keräysvälineen
tyhjennyshintaan. HSY toimittaa vuokratun keräysvälineen veloituksetta kiinteistölle. Vuokraan sisältyy keräysvälineen
kunnossapito. HSY vaihtaa keräysvälineen maksutta uuteen, jos keräysväline on rikkoutunut normaalissa käytössä.
5 § Jätehuollon vuosimaksuasiakkuus
HSY:n alueellisen sekajätepisteen vuosimaksuasiakkaaksi voivat hakea vapaa-ajan kiinteistöjen ja niiden
ympärivuotisesti asuttujen kiinteistöjen haltijat, joiden kiinteistöille ei ole ajoyhteyttä jäteajoneuvolla. Alueelliset
sekajätepisteet sijaitsevat Kirkkonummen Porkkalassa ja Långvikissä sekä kaikilla Sortti-asemilla. Jätehuollon
vuosimaksuasiakkaat maksavat jätehuollon palveluista kulloinkin voimassa olevan jätehuollon hinnaston mukaisen
vuosimaksun. Vuosimaksulla katetaan myös jäteneuvonnan, HSY:n asiakaspalvelun ja -neuvonnan, alueellisten
sekajätepisteiden vastaanottopaikkojen perustamisen ja ylläpidon, kotitalouksien vaarallisen jätteen vastaanoton sekä
hallinnollisten palveluiden kustannuksia.

Alueelliset sekajätepisteet
Alueellisen sekajätepisteen vuosimaksuasiakkuutta voi hakea ottamalla yhteyttä HSY:n asiakaspalveluun. HSY lähettää
vuosimaksuasiakkuudesta tilausvahvistuksen.
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.
Sortti-asemien sekajätepisteet
Sortti-asemien sekajätepistettä käyttävät vuosimaksuasiakkaat saavat Sortti-asemilla asiointia varten erillisen Sorttikortin, jonne vuosimaksuasiakkuus on tallennettu. Vuosimaksukortin voimassaolo päättyy automaattisesti, kun
vuosimaksuasiakkuus päättyy. Kortin saa Sortti-asemalta henkilöllisyystodistusta näyttämällä. HSY luovuttaa kortin
henkilölle, jonka tiedoilla jätepalvelu on avattu.
Vuosimaksukortti ei toimi Sortti-asemien itsepalvelulaitteilla. Jätteentuojan tulee esittää pyydettäessä henkilöllisyytensä
vuosimaksukortin käyttöoikeiden tarkastusta varten.
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. Sortti-kortin osalta noudatetaan Sortti-kortin kulloinkin voimassa olevia sopimusehtoja
kotitalousasiakkaalle Microsoft Word - Sortti-asemien kotitalousasiakkaan sopimusehdot 1.4.2021 alkaen (hsy.fi)
Mikäli vuosimaksuasiakkuus on yrityksen nimissä, tulee yrityksen nimetä hakemuksessa henkilö, jolla on oikeus käyttää
vuosimaksukorttia. Mikäli yritys haluaa käyttää myös muita Sortti-asemien palveluita, tulee yritysasiakkaan tehdä
erillinen sopimus HSY:n ja Sortti-asemien ja vaarallisen jätteen aseman jätehuoltopalveluista. Sopimuksessa
noudatetaan kulloinkin voimassa olevia sopimusehtoja. sortti-asemien-ja-vaarallisen-jatteen-aseman-sopimusehdot1.4.2021-alkaen.pdf (hsy.fi)

6 § Jäteastioiden yhteiskäyttö
Lähekkäin sijaitsevat kiinteistöt voivat tehdä HSY:n kanssa sopimuksen yhteisen jäteastian käytöstä.
Lähekkäin sijaitsevilla kiinteistöillä tarkoitetaan taajama-alueilla samassa tai viereisissä kortteleissa
sijaitsevia kiinteistöjä ja haja- asutusalueilla naapureita tai kylätoimikunnan, tiekunnan tai muun
vastaavan toiminnallisen kokonaisuuden kiinteistöjä.
Yhteiskäyttöä koskevan sopimuksen osapuolina ovat kaikki yhteistä jäteastiaa ja sen sijoituspaikkaa
käyttävät kiinteistöt. Yhteiskäyttösopimuksessa tulee olla pääsopija, joka on jätemaksun maksaja.
Pääsopija voi vastaanottaa koko laskun tai lasku voidaan lähettää jokaiselle osapuolelle sovitun
prosenttiosuuden mukaisesti. Pääsopija toimii HSY:n yhteyshenkilönä astiatyhjennyksiin liittyen ja
huolehtii jäteastian käyttäjien eli sopimuksen osakkaiden yhteystietojen ylläpidosta. Jäteastioiden
yhteiskäytössä noudatetaan niitä varten laadittuja erillisiä ehtoja. jateastioiden-yhteiskayttoa-koskevatehdot.pdf (hsy.fi)

7 § Lisämaksut
Ylimääräisen jätteen (lisäjätteen) jätemaksu
Keräysväline tulee täyttää jätehuoltomääräysten mukaisesti niin, että jäte mahtuu keräysvälineeseen.
Jos lisäjätettä kuitenkin on, HSY perii ylimääräisestä jätteestä tämän jätetaksan mukaisen lisämaksun.
Lisäjätteeksi tulkitaan jäte, joka on sijoitettu jätetilaan tai sen välittömään läheisyyteen ja joka soveltuu
kiinteistöittäiseen keräykseen. Lisäjätteen maksimimäärä on 1 m 3 tai 15 kg/säkki. HSY:n minimilaskutus
on 0,1 kuution (100 litran) erä. Lisäjätteen jätemaksuilla katetaan kustannukset, jotka syntyvät kuljetusja käsittelymaksusta koostuvan tyhjennysmaksun lisäksi.

Erikoistyötä vaativien kohteiden lisämaksut

Mikäli lukittuun keräyspisteeseen ei ole järjestetty pääsyä jätehuollossa käytettävällä jätehuoltoavaimella
tai keräyspisteeseen pääsy on rajoitettu tietylle kellonajalle, peritään kultakin noutokerralta tämän
jätetaksan mukainen lisämaksu.
Kiinteistön haltijan pyynnön perusteella suoritettavasta lisäraportoinnista peritään lisämaksu.
Jos keräysvälineitä joudutaan siirtämään käsin kiinteistön jätepisteestä jäteautoon, peritään
ylimääräisestä siirtomatkasta tämän jätetaksan mukainen jätemaksu.
Jos lieteauto joutuu siirtymään kiinteistön alueella kaivolta toiselle, peritään ylimääräisestä siirtomatkasta
tämän jätetaksan mukainen jätemaksu.
Lietetyhjennysten yhteydessä tehtävistä ylimääristä töistä peritään tämän jätetaksan mukainen
jätemaksu, jos tyhjennyksen yhteydessä pitää tehdä työtä hidastavia toimenpiteitä. Vähimmäisveloitus
on tällöin 0,5 tuntia. Jos letkunveto ylittää 40 m, peritään ylittävältä osalta tämän taksan mukainen
jätemaksu.
Erikoistyötä vaativien kohteiden lisämaksuilla katetaan ylimääräisestä työstä aiheutuneet kustannukset.

Hukkanouto
Mikäli kiinteistön keräysvälineet tai lietesäiliöt ovat noutoajankohtana tyhjiä tai niitä ei voida tyhjentää
kiinteistöstä johtuvista syistä, HSY perii hukkanoudosta tämän taksan mukaisen jätemaksun.

8 § Jätehuoltopalvelun käynnistyminen, keskeyttäminen ja päättäminen

Asuinkäytössä olevan kiinteistön ja vapaa-ajan asunnon sekä jätelain (646/2011) 32 §:n mukaan kunnan
jätehuoltovastuulle kuuluvien kiinteistöjen on jätelain velvoittamana liityttävä HSY:n järjestämään
jätehuoltoon.
HSY käynnistää kiinteistön jätehuoltopalvelun 14 vuorokauden kuluessa kiinteistön haltijan ilmoitettua
käytettävästä keräysvälinetyypistä ja – määrästä sekä keräysvälineiden tyhjennysrytmistä ja laskutuksen
kannalta muista tarpeellisista tiedoista.
Jos kiinteistö on asumaton tai asuinkelvoton, kiinteistön haltija voi hakea jätehuollon keskeyttämistä tai
yli 12 kuukauden keskeytysten osalta poikkeamislupaa jätehuoltomääräyksistä. Hakemuksessa tulee
selvittää kiinteistön asuinkelvottomuus. Hakemuslomake on saatavilla HSY:n verkkosivuilla Visma Sign
Forms - Verkkolomake.
Yli vuoden kestävä keskeytys voidaan myöntää vain hyvin perustelluista syystä. Pääkaupunkiseudun ja
Kirkkonummen jätehuoltomääräysten 41 §:n mukaan jätelain mukaisesta järjestettyyn jätehuoltoon
liittymisestä ei voida myöntää pysyvää poikkeusta.
Kiinteistön haltijalla ei ole velvollisuutta suorittaa jätemaksua, jos kiinteistön haltija esittää HSY:lle
kunnan rakennusvalvonnan purkutodistuksen tai jos kiinteistöllä sijaitsevan rakennuksen rakennusluvan
mukaista käyttötarkoitusta on muutettu niin, että rakennus ei ole enää asuin- tai vapaa-ajan käytössä.
Asuinkiinteistön haltijan tulee ilmoittaa kiinteistön hallinnan ja palveluntarpeen päättymisestä HSY:lle. Jätehuoltopalvelun
päättäminen ei vapauta kiinteistön haltijaa jo syntyneiden jätemaksujen maksuvelvollisuudesta.

9 § Jätehuoltopalvelun sisältöä ja laskutustietoja koskevat muutokset

Kiinteistön haltijan tulee ilmoittaa viipymättä HSY:lle jätehuoltopalvelun sisältöä ja laskutustietoja koskevat muutokset.
Jätehuoltopalvelun sisältöön kuuluvat mm. keräysvälineiden lukumäärä, koko ja omistussuhde, keräysvälineiden sijainti
ja lukumäärä sekä lukitusta ja ajoreittiä koskevat muutokset.

Jos laskutus on tapahtunut virheellisesti kiinteistön haltijasta johtuvasta syystä, HSY ei muuta laskutusta takautuvasti.
Kiinteistön haltijan oikeudesta tehdä jätemaksumuistutus virheellisen jätelaskun johdosta säädetään jätetaksan 2 §:ssä.
Mikäli jätehuoltopalvelun toimittamisessa ilmenee ongelmia, on jätteen haltijan otettava viipymättä yhteyttä HSY:n
asiakaspalveluun, jotta korjaaviin toimenpiteisiin voidaan ryhtyä.

10 § Jätehuoltopalvelun virhe
Jätteen haltijalla on oikeus hinnanalennukseen, jos jäteastiaa ei tyhjennetä tai jätehuoltoa ei järjestetä muutoin kunnan
jätehuoltomääräysten tai sopimuksen mukaisella tavalla tai jos jätehuoltopalvelussa on muu vastaava virhe, josta on
aiheutunut todennettu vahinko. Jätteen haltijan on kohtuullisen ajan kuluessa huomautettava virheestä ja tehtävä
oikaisuvaatimus HSY:lle. Virheestä johtuva hinnanalennus voidaan hyvittää seuraavan laskutuksen yhteydessä.
Jätehuoltopalvelun virheeksi ei katsota liian painavaksi täytettyä tai rikkinäistä keräysvälinettä, kiinteistön
keräyspisteelle tai keräysvälineelle johtavan tien kulkukelvottomuutta tai tien niin huonoa kuntoa, että se saattaa
aiheuttaa vauriota ajoneuvolle tai keräysvälineelle johtavan reitinjätehuoltomääräysten vastaista lukitusta tai
rikkoutuneita lukkoja. Jätehuoltopalvelun virheeksi ei katsota myöskään sitä, ettei jäteastiaa löydetä kiinteistöltä
esimerkiksi siksi, että se on poistettu tai siirretty tyhjennyspaikalta tai muusta kiinteistön haltijasta johtuvasta syystä,
jonka vuoksi HSY ei ole voinut toimittaa jätehuoltopalvelua jätehuoltomääräysten mukaisesti.
Jos keräysvälineiden tyhjennyksen yhteydessä aiheutuu vahinkoa kiinteistön haltijan omaisuudelle, kiinteistön haltijan
tulee ottaa välittömästi yhteyttä HSY:hyn asian selvittämiseksi. HSY tai sen kuljetusurakoitsijat eivät ole
korvausvelvollisia vahingoista, jotka ovat aiheutuneet kiinteistön haltijan toiminnan, kuten laiminlyönnin tai
huolimattomuuden seurauksena. HSY tai sen kuljetusurakoitsijat eivät ole korvausvelvollisia vahingoista, joista ne eivät
voimassa olevan lainsäädännön perusteella ole vastuussa.
Jätehuoltopalvelua koskevat erimielisyydet ratkaistaan neuvotteluin ja viranhaltijapäätöksellä. Viranhaltijapäätökseen
tyytymättömällä on oikeus tehdä oikaisuvaatimus HSY:n hallitukselle tai valittaa Helsingin hallinto-oikeuteen
viranhaltijapäätöksen liitteenä olevan muutoksenhakuohjeen mukaisesti.

Muut jätehuoltopalvelut
11 § Muut kiinteistöjen jätemaksut
Jäteastioiden toimituksessa, sako- ja umpikaivolietteiden tyhjennyksessä ja vaihtolavojen kuljetuksissa sekä SorttiNoudoissa noudatetaan tämän jätetaksan mukaisia jätemaksuja.
12 § Sortti-asemien jätemaksut
HSY perii Sortti-asemille toimitetuista jätteistä tämän jätetaksan mukaiset maksut.
13 § HSY:lle toimitettujen jätteiden jätemaksut
HSY:lle toimitetuista jätteistä peritään tämän jätetaksan mukaiset maksut.
14 § Hallinnollisten töiden jätemaksut
Maksumuistutuksen lähettämisestä peritään jätetaksan mukainen maksu.
Ylimääräisestä toimisto- tai asiantuntijatyöstä HSY perii tämän jätetaksan mukaisen tuntiveloitushinnan.

Hallinnollisten töiden maksut perustuvat HSY:lle aiheutuviin ylimääräisiin kustannuksiin.
15 § Jätetaksan muuttaminen
Tätä jätetaksaa voidaan täydentää tai muuttaa tarvittaessa. Tässä jätetaksassa on oletettu, että jätevero on 80,00
euroa tonnilta ja arvonlisävero 24 %. Mikäli näihin tulee muutoksia tai käyttöön otetaan muu vastaava maksu, otetaan
niiden vaikutus huomioon tässä jätetaksassa.
16 § Jätetaksan voimaantulo
Tämä jätetaksa tulee voimaan 1.1.2023. Samalla HSY:n aiemmin vahvistama jätetaksa kumotaan. Jätetaksa tulee
voimaan mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta.

Jätehuollon hinnat 1.1.2023 alkaen

Vuokrien hinnat

€ / viikko sis.
alv 24 %
(alv 0 %)

Vuokrahinnat

€ / vuosi** sis.
alv 24 %
(alv 0 %)

biojäteastiat (tavallinen, tuulettuva)

sisältyy tyhjennyshintaan

sisältyy tyhjennyshintaan

140 litran jäteastia

0,25 (0,20)

13,00 (10,40)

240 litran jäteastia

0,25 (0,20)

13,00 (10,40)

360 litran jäteastia

0,36 (0,29)

18,72 (15,08)

370 pakkausten monilokero

sisältyy tyhjennyshintaan

sisältyy tyhjennyshintaan

660 pakkausten monilokero

sisältyy tyhjennyshintaan

sisältyy tyhjennyshintaan

660 litran jäteastia

0,47 (0,38)

24,44 (19,76)

2 m3 etukuormaussäiliö

5,10 (4,11)

265,20 (213,72)

4 m3 etukuormaussäiliö

5,68 (4,58)

295,36 (238,16)

6 m3 etukuormaussäiliö

6,79 (5,48)

353,08 (284,96)

8 m3 etukuormaussäiliö

7,56 (6,10)

393,12 (317,20)

Muut jäteastioihin liittyvät hinnat

Biojäteastian vuoraussäkki

Biojäteastian vuoraussäkki, asennettuna

€ / kpl sis. alv 24 %
(alv 0 %)

1,67 (1,35)

€ / kpl sis. alv
24 %
(alv 0 %)

Jäteastian siirtomatka jäteautolle

1—10 m

ei lisäveloitusta

11—20 m

0,69 (0,56)

21—30 m

1,40 (1,13)

31—40 m

2,10 (1,69)

41—50 m

2,80 (2,26)

yli 50 m

3,50 (2,82)

Jäteastian pikatoimitukset, 1–2 arkipäivässä

€ / kpl sis.
alv 24 %
(alv 0 %)

Jäteastian pikatoimitus
Yksi jäteastia

74,09 (59,75)

Useampi jäteastia: ensimmäinen

74,09 (59,75)

Useampi jäteastia: seuraavat

31,75 (25,60)

Vioittunut tai kadonnut jäteastia

€ / kpl sis.
alv 24 %
(alv 0 %)

Jäteastia
800 l

146,30 (117,98)

600 tai 660 l

123,10 (99,28)

300, 360 tai 370 l

51,83 (41,80)

240 l

38,87 (31,35)

140 l

32,40 (26,13)

Rullakko

42,35 (34,15)

Jäteastioiden muut maksut

€ / kpl sis.
alv 24 %
(alv 0 %)
Likaisen jäteastian (140–800 l) vaihto puhtaaseen

58,22 (46,95)

Jäteastian riippulukko, sisältää kaksi avainta

42,35 (34,15)

Sekajäte
Hinnat eivät sisällä jäteastiavuokria.
Omakotitalojen sekajäteastioiden tyhjennyspalvelut

Tyhjennysrytmi

Tyhjennyshinta € / kpl
sis. alv 24 %
(alv 0 %)

Kokonaishinta € / vuosi** sis.
alv 24 %
(alv 0 %)

140 litran jäteastia
joka 8. viikko*

7,68 (6,19)

49,92 (40,24)

joka 4. viikko

7,68 (6,19)

99,84 (80,47)

joka 2. viikko

7,97 (6,43)

207,22 (167,18)

kerran viikossa

8,27 (6,67)

430,04 (346,84)

joka 8. viikko*

8,87 (7,15)

57,66 (46,48)

joka 4. viikko

8,87 (7,15)

115,31 (92,95)

joka 2. viikko

9,18 (7,40)

238,68 (192,40)

kerran viikossa

9,45 (7,62)

491,92 (396,76)

joka 8. viikko*

9,62 (7,76)

62,53 (50,44)

joka 4. viikko

9,62 (7,76)

125,06 (100,88)

joka 2. viikko

9,93 (8,01)

258,18 (208,26)

kerran viikossa

10,23 (8,25)

531,44 (428,48)

joka 8. viikko*

12,41 (10,01)

80,67 (65,07)

joka 4. viikko

12,41 (10,01)

161,33 (130,13)

joka 2. viikko

12,70 (10,24)

330,20 (266,24)

kerran viikossa

13,34 (10,76)

693,68 (559,52)

240 litran jäteastia

300 tai 360 litran jäteastia

600 tai 660 litran jäteastia

*Tyhjennys joka 8. viikko edellyttää, että tilaat biojätteen erilliskeräyksen tai kompostoit biojätteesi. Lue lisää
sivuiltamme komposti-ilmoituksesta
**Vuosihinta lasketaan vuoden aikana tehtävien jäteastioiden tyhjennysten määrän mukaan.
Joka 16. viikko tyhjennyshinta on sama kuin joka 8. viikon tyhjennyshinta.
Rivi- ja kerrostalojen sekajätepalvelut, jäteastiat

Tyhjennysrytmi

Tyhjennyshinta € / kpl
alv 24 %
(alv 0 %)

Kokonaishinta € / vuosi** alv
24 %
(alv 0 %)

600 tai 660 litran jäteastia
kerran viikossa

13,34 (10,76)

693,68 (559,52)

kaksi kertaa viikossa

13,95 (11,25)

1450,80 (1170,00)

kolme kertaa viikossa

15,12 (12,19)

2 358,72 (1 901,64)

neljä kertaa viikossa tai useammin

16,28 (13,13)

3 386,24 (2 731,04)

**Vuosihinta lasketaan vuoden aikana tehtävien jäteastioiden tyhjennysten määrän mukaan.
Jos joskus jätettä syntyy enemmän kuin jäteastiaan mahtuu, ylimääräisen jätteen hinta on 37,11 €/m3 sis.alv 24 (29,93
€/m3 alv 0). Joulukuuset keräämme veloituksetta.

Jätesäiliöt
Sekajätesäiliöt, etukuormattavat

Hinta
€ sis.
alv 24 %
(alv 0 %)

Etukuormaussäiliöt

Kuljetusmaksu, tyhjennys (kpl)

42,62 (34,37)

Käsittelymaksu, tonni

197,49 (159,27)

Sekajätesäiliöt, nosturikuormattavat

Hinta
€ sis.
alv 24 %
(alv 0 %)

Syväkeräys- ja pintasäiliöt

Kuljetusmaksu, tyhjennys (kpl)

42,62 (34,37)

Käsittelymaksu, tonni

197,49 (159,27)

Sekajäte- ja sairaalasekajätesäiliöt, lava-autoilla tyhjennettävät

Vaihtolavasäiliöt ja puristinsäiliöt
(säännöllisessä kuljetuksessa oleva)

Hinta € (alv
24 %)

Hinta € (alv
0 %)

Kuljetusmaksu, tyhjennys (kpl)

126,02–233,24

101,63–188,10

Käsittelymaksu, tonni

210,28–262,53

169,58–211,72

Punnitusmaksu, punnitus

22,32

18,00

Jätelavan siirto ja muu jäteautotyö (tunti)

129,58

104,50

Muut sekajätteen hinnat
Sekajäte
Sekajäte
Sekajäte
Sekajäte
Sekajäte

Astiakoko
140 l
140 l
140 l
240 l
240 l

Astiaominaisuus

tiivistävä
tiivistävä

Tyhjennysrytmi
2 krt/viikko
3 krt/viikko
5 krt/viikko
1 krt/viikko
2 krt/viikko

alv 0%
7,3
8,21
8,41
16,77
18,06

alv 24%
9,05
10,18
10,43
20,79
22,39

Sekajäte
Sekajäte
Sekajäte
Sekajäte
Sekajäte
Sekajäte
Sekajäte
Sekajäte
Sekajäte
Sekajäte
Sekajäte
Sekajäte
Sekajäte
Sekajäte
Sekajäte
Sekajäte
Sekajäte
Sekajäte
Sekajäte
Sekajäte
Sekajäte
Sekajäte
Sekajäte
Sekajäte
Sekajäte

240 l
240 l
240 l
240 l
240 l
240 l
240 l
300 l
300 l
300 l
300 l
300 l
300 l
300 l
600 l
600 l
600 l
600 l
600 l
600 l
800 l
800 l
800 l
800 l
800 l

tiivistävä
tiivistävä
tiivistävä
tiivistävä

3 krt/viikko
5 krt/viikko
joka 2. viikko
joka 4. viikko
2 krt/viikko
3 krt/viikko
4 krt/viikko
1 krt/viikko
2 krt/viikko
3 krt/viikko
joka 2. viikko
2 krt/viikko
3 krt/viikko
4 krt/viikko
joka 2. viikko
joka 4. viikko
1 krt/viikko
2 krt/viikko
3 krt/viikko
4 krt/viikko
1 krt/viikko
2 krt/viikko
3 krt/viikko
4 krt/viikko
joka 2. viikko

tiivistävä
tiivistävä
tiivistävä
tiivistävä

tiivistävä
tiivistävä
tiivistävä
tiivistävä
tiivistävä
tiivistävä

20,11
18,71
16,26
15,74
8,21
9,14
9,24
18,16
19,4
21,42
17,63
8,81
9,73
9,79
22,53
22,02
23,68
24,77
26,81
24,51
12,3
12,73
13,65
14,58
11,73

24,94
23,20
20,16
19,52
10,18
11,33
11,46
22,52
24,06
26,56
21,86
10,92
12,07
12,14
27,94
27,30
29,36
30,71
33,24
30,39
15,25
15,79
16,93
18,08
14,55

Biojäte
Omakotitalojen biojäteastioiden tyhjennyspalvelut

Jäteastiatyyppi

Tyhjennyshinta € / kpl
sis. alv 24 %
(alv 0 %)

Kokonaishinta € / vuosi** sis.
alv 24 %
(alv 0 %)"

Tuulettuva 140 L biojäteastia
joka 4. viikko

6,87 (5,54)

89,31 (72,02)

joka 2. viikko

6,87 (5,54)

178,62 (144,04)

Kerran viikossa

6,87 (5,54)

357,24 (288,08)

Tavallinen 140 L tai 240 L biojäteastia

Biojäteastiaan voi tilata vuoraussäkin. Vaihdamme vuoraussäkin aina tyhjennyksen yhteydessä.
Biojäteastian vuoraussäkki

Hinta € / kpl sis.
alv 24 %
(alv 0 %)
Biojäteastian vuoraussäkki, asennettuna

1,67 (1,35)

Rivi- ja kerrostalojen biojäteastioiden tyhjennyspalvelut

Tyhjennyshinta € / kpl
sis. alv 24 %
(alv 0 %)

Tyhjennysrytmi

Kokonaishinta € / vuosi** sis.
alv 24 %
(alv 0 %)

140 tai 240 litran jäteastia
Kerran viikossa

6,87 (5,54)

357,24 (288,08)

Kaksi kertaa viikossa

7,49 (6,04)

778,96 (628,16)

Kolme kertaa viikossa

7,89 (6,36)

1 230,84 (992,16)

Neljä kertaa viikossa tai useammin

8,44 (6,81)

1 755,52 (1 416,48)

Jos biojätettä syntyy enemmän kuin mitä jäteastiaan mahtuu, se tulee pakata maatuvaan pussiin ja jättää jäteastian
viereen. Usein jäteastian ulkopuolelle jätetty keittiöjäte houkuttelee haittaeläimiä ja hyönteisiä ja aiheuttaa hajuhaittoja.
Lue lisääkohdasta Ylimääräinen jäte.
Ylimääräinen biojäte

Hinta € / m3
Ylimääräinen biojäte

sis. alv 24 %
(alv 0 %)

Biojäte, maatuva säkki

27,28 (22,00)

Puutarhajäte, maatuva säkki

27,28 (22,00)

Joulukuusi

veloituksetta

Jätesäiliöt
Biojätesäiliöpalvelut, nosturikuormaus

Hinta €
sis. alv 24 %
(alv 0 %)

Syväkeräys- ja pintasäiliöt
Kuljetusmaksu, tyhjennys (kpl)

38,46 (31,02)

Käsittelymaksu, tonni

102,94 (83,02)

Biojätesäiliöt, lava-autoilla tyhjennettävät

Vaihtolavasäiliöt ja puristinsäiliöt, säännöllinen tyhjennysväli

Hinta € / kpl
sis. alv 24 %

Hinta € / kpl
(alv 0 %)

Kuljetusmaksu, tyhjennys (kpl)

124,21–229,90

100,17–185,40

Käsittelymaksu (tonni)

98,01

79,04

Punnitusmaksu (punnitus)

22,32

18,00

Jätelavan siirto ja muu jäteautotyö (tunti)

129,58

104,50

Laitoskeittiöiden biojäte
Laitoskeittiöiden biojätepalvelut

Tyhjennysrytmi

Tyhjennyshinta € / kpl
sis. alv 24 %
(alv 0 %)

Kokonaishinta € / vuosi** sis.
alv 24 %
(alv 0 %)

140 litran jäteastia
Joka 2. viikko

11,52 (9,29)

299,52 (241,54)

Kerran viikossa

11,52 (9,29)

599,04 (483,08)

Kaksi kertaa viikossa

12,28 (9,90)

1 277,12 (1 029,60)

Kolme kertaa viikossa

13,04 (10,52)

2 034,24 (1 641,12)

Neljä kertaa viikossa tai useammin*

13,81 (11,14)

2 872,48 (2 317,12)

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

Nestemäinen biojäte
Nestemäisen biojätteen tyhjennyspalvelut

€ / kpl sis.
alv 24 %
(alv 0 %)
Säiliön tyhjennys
Kuljetusmaksu (tyhjennys)

156,75 (126,41)

Käsittelymaksu (m3)

90,71 (73,15)

Lisätyöt
Auton siirto (tunti)

37,05 (29,88)

Ylimääräinen työ (tunti)

84,68 (68,29)

Muut biojätteen hinnat
Biojäte
Biojäte
Biojäte

Astiakoko
600 l
600 l
600 l

Astiaominaisuus

Tyhjennysrytmi
joka 2. viikko
1 krt/viikko
2 krt/viikko

alv 0%

alv 24%
7,99
7,99
7,99

9,91
9,91
9,91

Kartonkipakkaukset
Kartonkipakkausastioiden tyhjennyspalvelut

Tyhjennyshinta € / kpl
sis. alv 24 %
(alv 0 %)

Tyhjennysrytmi

Kokonaishinta € / vuosi** sis.
alv 24 %
(alv 0 %)

240 l, 300 l tai 360 l
Joka 8. viikko

4,03 (3,25)

26,20 (21,13)

Joka 4. viikko

4,03 (3,25)

52,39 (42,25)

Joka 2. viikko

4,27 (3,44)

111,02 (89,44)

Kerran viikossa

4,48 (3,61)

232,96 (187,72)

Joka 8. viikko

4,03 (3,25)

26,20 (21,13)

Joka 4. viikko

4,03 (3,25)

52,39 (42,25)

Joka 2. viikko

4,27 (3,44)

111,02 (89,44)

Kerran viikossa

4,48 (3,61)

232,96 (187,72)

Kaksi kertaa viikossa

5,37 (4,33)

558,48 (450,32)

Kolme kertaa viikossa

6,27 (5,06)

978,12 (789,36)

600 l, 660 l tai 800 l

Kartonkipakkaussäiliöt
Kartonkipakkaussäiliöpalvelut, nosturikuormaus

Kartonkipakkaussäiliöt
Syväkeräyssäiliön tai pintasäiliön tyhjennys

€ / kpl sis. alv
24 %
(alv 0 %)
34,61 (27,91)

Rullakon tyhjennys ja ylimääräinen jäte
Voit kerätä isot pahvilaatikot vuokrarullakkoon. Rullakon vuokra on 1,29 € / viikko.
Rullakot, paalit ja ylimäärinen jäte

€ / kpl sis. alv
24 %
(alv 0 %)

Rullakot, paalit ja ylimäärinen jäte
Rullakon vakiotyhjennys (litistetty pahvi ja kartonki)
Kerran viikossa, joka 2. viikko, joka 4. viikko tai joka 8. viikko

8,39 (6,77)

Rullakon tyhjennys erikseen tilattuna

12,67 (10,22)

Kartonkipaalit
Alle 30 kg kartonkipaali

8,52 (6,87)

Yli 30 kg kartonkipaali

58,58 (47,24)

Irtokartonki
Nouto vakionoudon yhteydessä (m 3)

19,48 (15,71)

Nouto erikseen tilattuna (vähimmäisveloitus 1/2 h)

88,83 (71,64)

Muovipakkaukset
Muovipakkausastioiden tyhjennyspalvelut

Tyhjennysrytmi

Tyhjennyshinta € / kpl
sis. alv 24 %
(alv 0 %)

Kokonaishinta € / vuosi** sis.
alv 24 %
(alv 0 %)

140 tai 240 litraa*
Joka 8. viikko

5,47 (4,41)

35,56 (28,67)

Joka 4. viikko

5,47 (4,41)

71,11 (57,33)

Joka 2. viikko

5,64 (4,55)

146,64 (118,30)

Kerran viikossa

5,82 (4,69)

302,64 (243,88)

Joka 8. viikko

6,14 (4,95)

39,91 (32,18)

Joka 4. viikko

6,14 (4,95)

79,82 (64,35)

Joka 2. viikko

6,31 (5,09)

164,06 (132,34)

330 tai 360 litraa**

Kerran viikossa

6,49 (5,23)

337,48 (271,96)

Joka 8. viikko

6,81 (5,49)

44,27 (35,69)

Joka 4. viikko

6,81 (5,49)

88,53 (71,37)

Joka 2. viikko

6,97 (5,62)

181,22 (146,12)

Kerran viikossa

7,15 (5,77)

371,80 (300,04)

Kaksi kertaa viikossa

7,87 (6,34)

817,44 (659,36)

660 l***

* 140 ja 240 litran jäteastia on tilattavissa vain omakoti- ja paritaloille.
** 300 ja 360 litran jäteastia on tilattavissa vain alle 5 asunnon kiinteistöille.
***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.

Muovipakkaussäiliöt
Muovipakkaussäiliöpalvelut, nosturikuormaus

Tyhjennyshinta € / kpl
sis. alv 24 %
(alv 0 %)

Muovipakkaussäiliöt
Syväkeräyssäiliön tai pintasäiliön tyhjennys

34,61 (27,91)

Ylimääräinen jäte
Jos joskus jätettä syntyy enemmän kuin jäteastiaan mahtuu, ylimääräisen jätteen hinta on 19,48 €/m3 sis.alv 24 (15,71
€/m3 alv 0). Lue lisääkohdasta Ylimääräinen jäte.

Muut muovipakkausten hinnat
Astiakoko

Astiaominaisuus

Tyhjennysrytmi

alv 0%

alv 24%

Muovipakkaukset

240 l

2 krt/viikko

5,28

6,55

Muovipakkaukset

240 l

3 krt/viikko

5,86

7,27

Muovipakkaukset

300 l

2 krt/viikko

5,28

6,55

Muovipakkaukset

300 l

3 krt/viikko

5,86

7,27

Muovipakkaukset

600 l

3 krt/viikko

6,93

8,59

Muovipakkaukset

600 l

4 krt/viikko

7,53

9,34

Muovipakkaukset

800 l

joka 8. vko

5,49

6,81

Muovipakkaukset

800 l

joka 4. viikko

5,49

6,81

Muovipakkaukset

800 l

joka 2. viikko

5,62

6,97

Muovipakkaukset

800 l

1 krt/viikko

5,77

7,15

Muovipakkaukset

800 l

2 krt/viikko

6,34

7,86

Muovipakkaukset

800 l

3 krt/viikko

6,93

8,59

Muovipakkaukset

800 l

4 krt/viikko

7,53

9,34

Lasipakkaukset ja pienmetalli
Lasipakkaus- ja pienmetalliastioiden tyhjennyspalvelut

Tyhjennyshinta € / kpl
sis. alv 24 %
(alv 0 %)

Jäteastia
240 litran lasipakkausastia
Joka 4. viikko, joka 8. viikko*

5,98 (4,82)

240 litran pienmetalliastia
Joka 4. viikko, joka 8. viikko*

5,98 (4,82)

*Helsingin keskustassa teemme tyhjennyksen mahdollisesti lisäksi joka toinen viikko

Lasipakkaus- tai pienmetallisäiliöt
Tyhjennyshinta € / kpl
sis. alv 24 %
(alv 0 %)

Lasipakkaus- tai pienmetallisäiliöt
Syväkeräyssäiliön tai pintasäiliön tyhjennys

34,55 (27,86)

Ylimääräinen jäte
Jos joskus jätettä syntyy enemmän kuin jäteastiaan mahtuu, ylimääräisen jätteen hinta on 27,28 €/m3 sis.alv 24 (22,00
€/m3 alv 0). Lue lisääkohdasta Ylimääräinen jäte.

Pakkausten monilokero
Pakkausten monilokero

koko

Tyhjennyshinta € / kpl
sis. alv 24 %
(alv 0 %)

1–4 huoneistoa
Kerran viikossa, joka 2. viikko tai joka neljäs viikko

370 litraa

7,99 (6,44)

660 litraa

7,99 (6,44)

5–9 huoneistoa
Kerran viikossa, joka 2. viikko tai joka neljäs viikko

Ylimääräinen jäte ja pakkausten monilokero
Jäteastian ulkopuolelle sijoitettu jäte on ylimääräistä jätettä. Laskutamme ylimääräisestä jätteestä kunkin jätelajin
ylimääräisen jätteen hinnan mukaisesti.
Pakkaa ylimääräinen jäte ja jätä se jäteastian viereen odottamaan tyhjennystä. Merkitse pakattuun jätteeseen, mitä
jätelajia se on (muovipakkaukset, kartonkipakkaukset, lasipakkaukset tai pienmetalli).
Ylimääräisen säkin pitää olla sen kokoinen, että se mahtuu kyseiselle jätelajille tarkoitettuun tyhjään pakkausten
monilokeroastian lokeroon. Jäteautonkuljettaja laittaa ylimääräisen jätteen monilokeroastiaan tyhjennyksen jälkeen ja
tyhjentää astian uudestaan jäteautoon. Näin kukin jätelaji päätyy autossa oikeaan kammioon. Ylimääräinen jäte, joka ei
mahdu monilokeroastian kyseisen jätelajin lokeroon, on sekajätettä. Laskutamme sen sekajätteen hinnan mukaan.

Ylimääräinen jäte
Ylimääräisen jätteen hinnat

Jäte

Hinta € / m3
(sis. alv 24 %)

Hinta € / m3
(alv 0 %)

Sekajäte (esineet, pakkaukset, säkit ym.)

37,11

29,93

Biojäte (puutarhajäte, maatuvat säkit)

27,28

22,00

Kartonki (pahvilaatikot, pakkaukset ym.)

19,48

15,71

Muovipakkaukset

19,48

15,71

Lasipakkaukset

27,28

22,00

Pienmetalli

27,28

22,00

ja Kirkkonummen jätehuoltomääräykset (linkki)

Jätetyhjennykset saaristossa
Saariston jäteastioiden tyhjennyspalvelut

Tuote

Tyhjennyshinta € / kpl
sis. alv 24 %
(alv 0 %)

Sekajäte 140 litraa ja 240 litraa

16,89 (13,62)

Sekajäte 360 litraa

22,27 (17,96)

Sekajäte 600 tai 660 litraa

40,28 (32,48)

Biojäte 140 litraa

16,89 (13,62)

Muovipakkaukset 240 litraa

16,89 (13,62)

Lasipakkaukset 240 litraa

16,89 (13,62)

Pienmetalli 240 litraa

16,89 (13,62)

Pakkausten monilokero* 370 litraa

40,28 (32,48)

Pakkausten monilokero* 660 litraa

40,28 (32,48)

Pahvirullakko

66,45 (53,59)

Pahvipaali

16,76 (13,52)

Irtojäte 1 m3

66,45 (53,59)

Saariston vaarallisen jätteen palvelu

Tuote

Tyhjennyshinta € / kpl
sis. alv 24 %
(alv 0 %)

Yksikkö

Akku, pieni

kappale

3,74 (3,02)

Akku, iso

kappale

7,49 (6,04)

Elektroniikka

kilo

1,36 (1,10)

Maalit

kilo

1,36 (1,10)

Nesteet

kilo

1,75 (1,41)

Kylmälaitteet, pieni

kappale

44,90 (36,21)

Kylmälaitteet, iso

kappale

89,92 (72,52)

Astianvaihto

kappale

57,47 (46,35)

Jätehuollon vuosiasiakkuus / alueelliset
sekajätepisteet
Vuosimaksuasiakkuus

Hinta € / kpl sis.
alv 24 %
(alv 0 %)

Vuosimaksuasiakkuus
Vakituiset asukkaat

98,49 (79,43)

Kesäasukkaat

37,08 (29,90)

Eri vaihtoehdot saostus- ja umpikaivojen tyhjennyksille
Vakiotyhjennys
Vakiotyhjennys

Kaivon nimellistilavuus m

Tyhjennyshinta € / kpl
sis. alv 24 %
(alv 0 %)

3

-3

85,75 (69,15)

3,1–6

95,28 (76,84)

6,1–9

104,80 (84,52)

9,1–14

114,33 (92,20)

Tilaustyhjennys
Tilaustyhjennyspalvelut

Kaivon nimellistilavuus m

Tyhjennyshinta € / kpl
sis. alv 24 %
(alv 0 %)

3

-3

101,62 (81,95)

3,1–6

111,15 (89,64)

6,1–9

120,68 (97,32)

9,1–14

130,20 (105,00)

Täsmätyhjennys
Täsmätyhjennyspalvelut

Kaivon nimellistilavuus m

3

Tyhjennyshinta € / kpl
sis. alv 24 %
(alv 0 %)

-3

133,37 (107,56)

3,1–6

142,91 (115,25)

6,1–9

152,43 (122,93)

9,1–14

161,97 (130,62)

Pikatyhjennys
Pikatyhjennyspalvelut

Kaivon nimellistilavuus m

Tyhjennyshinta € / kpl sis.
alv 24 %
(alv 0 %)

3

-3

165,13 (133,17)

3,1–6

174,68 (140,87)

6,1–9

184,20 (148,55)

9,1–14

193,71 (156,22)

Päivystystyhjennys
Päivystystyhjennys arkisin

Kaivon nimellistilavuus m

3

Tyhjennyshinta € / kpl
sis. alv 24 %
(alv 0 %)

-3

186,31 (150,25)

3,1–6

195,85 (157,94)

6,1–9

205,37 (165,62)

9,1–14

214,89 (173,30)

Lauantaisin
Päivystystyhjennys lauantaisin

Kaivon nimellistilavuus m

3

Tyhjennyshinta € / kpl
sis. alv 24 %
(alv 0 %)

-3

239,23 (192,93)

3,1–6

248,77 (200,62)

6,1–9

258,29 (208,30)

9,1–14

267,83 (215,99)

Sunnuntaisin
Päivystystyhjennys sunnuntaisin

Kaivon nimellistilavuus m

3

Tyhjennyshinta € / kpl
sis. alv 24 %
(alv 0 %)

-3

376,85 (303,91)

3,1–6

386,38 (311,60)

6,1–9

395,92 (319,29)

9,1–14

405,43 (326,96)

Lisätöiden hinnat
€ sis. alv 24 % (alv
0 %)
Lisätyöt
Auton siirto

37,05 (29,88)

Ylimääräinen työ (tunti)

84,68 (68,29)

Letkunveto
Alkava 10 metriä

14,11 (11,38)

Alkava 20 metriä

28,22 (22,76)

Alkava 30 metriä

42,33 (34,14)

Käynti ilman tyhjennystä
€ / kpl sis. alv
24 %
(alv 0 %)
Käynti ilman tyhjennystä

79,40 (64,03)

Muut kiinteistöjen jätemaksut
Laskutukseen liittyvät hinnat

Hinta € / kpl
(sis. alv 24. %)

Hinta € / kpl (sis.
alv 24. %)

Maksukehotus

6,20

5,00

Erillislaskutuslisä

6,20

5,00

Sortti-nouto

Sortti-nouto

€ (alv 24 %)

€ (alv 0 %)

Noudon hinta

63,53–127,03

51,23–102,44

Sortti-asemat
Maksulliset jätteet
Maksulliset jätelajit

Maksulliset jätelajit
alv. 24%

alv. 24%

alv. 24%

alv. 0%

alv. 0%

alv. 0%

m3/1000l

3
200l (jätesäkki) 50l (laatikko) m /1000l 200l (jätesäkki)

50l (laatikko)

Eristevillat

28

5,60

1,40

22,58

4,52

1,13

Kipsi

28

5,60

1,40

22,58

4,52

1,13

Kiviainekset

70

14

3,50

56,45

11,29

2,82

Muovi

10

2

0,50

8,06

1,61

0,40

Palamaton jäte

70

14

3,50

56,45

11,29

2,82

Palava sekajäte

28

5,60

1,40

22,58

4,52

1,13

Puu, painekyllästetty 28

5,60

1,40

22,58

4,52

1,13

Puu, pinnoitettu

10

2

0,50

8,06

1,61

0,40

Puu, pinnoittamaton

10

2

0,50

8,06

1,61

0,40

kuorma max. 5m3
Puutarhajäte ja risut* 5

4,03

Otamme asbestia vastaan ainoastaan Ämmässuon Sortti-asemalla, hinta alkavalta 100 litralta on 10 €.
*Puutarhajäte, risut, omenat ja vieraslajit lajitellaan kukin omaan keräyspaikkaansa. Huomaathan, että jos
puutarhajätekuorman koko ylittää 5 m3, tulee kuormasta maksaa kahden kuorman hinta.
Siivousmaksu

Tuntihinta

alv. 24 %

alv. 0 %

55,80

45,00

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
Maksulliset jätelajit

alv. 24%

alv. 24%

alv. 24%

alv 0%

alv 0%

alv 0%

m3/1000l

200l (jätesäkki)

50l (laatikko)

m3/1000l

200l (jätesäkki)

50l (laatikko)

Muovi

10

2

0,50

8,06

1,61

0,40

Palamaton jäte

70

14

3,50

56,45

11,29

2,82

Palava sekajäte

28

5,60

1,40

22,58

4,52

1,13

Puu, pinnoitettu

10

2

0,50

8,06

1,61

0,40

Kuorma-autolla tuotavat jätteet
Maksut jätelajeittain

EWC-koodi/
Nimikeryhmän otsikko
02
Maataloudessa,
t htl d
puutarhataloudessa,
vesiviljelyssä,
metsätaloudessa,
metsästyksessä,
kalastuksessa sekä
elintarvikkeiden
valmistuksessa ja
jalostuksessa syntyvät
jätteet

Nimike

Kuvaus

Hinta
€/tn (0
alv %)

Hinta
€/tn (sis.
alv 24
%)

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.

10,0045,00

12,4055,80

02 01 99

Eläinjäte

Eläinten raadot ja niiden osat.

120-200
€/kpl

148,8248,00

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.
Haitta-ainepitoisuudet alle
PIMAasetuksen ylempien ohjearvojen.

50,0070,00

62,0086,80

50,0070,00

62,0086,80

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

Betoni alle 150 mm

Betonijäte, joka on murskattu alle 150
mm palakokoon, ei saa sisältää
rakenneteräksiä eikä muuta
rakennusjätettä.Haitta-ainepitoisuudet

ohjearvojen.

17 01 02

Tiilet

Rakennusten purkamisesta tulevat
rakennustiilet.

50,0070,00

62,0086,80

17 01 07

Rakennuskiviaines

Hyödynnettävä kiviaines, kuten
rappaus- ja piikkausjäte.

50,0070,00

62,0086,80

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.

25,00

31,00

17 02 01

Kannot

Hyödynnettävä kantojäte.

80,00

99,20

17 02 04*

Kyllästetty puu

Kyllästetty puu, ei saa sisältää maaainesta.

280,00

347,20

17 02 02

Lasi

Rakentamisessa ja purkamisessa
syntyvä lasijäte. Loppusijoitettava.

210,00

260,40

Asfaltti

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

50,0070,00

62,0086,80

Maa- ja kiviaines

Kaivettua maata, joka on sellaisenaan
hyödynnettävissä kaatopaikalla tai
maanrakennuksessa. Myös louhe.
Haitta-ainepitoisuudet alle
PIMAasetuksen alempien ohjearvojen.

0,0030,00

0,0037,20

17 02 puu, lasi ja
muovit

17 03
bitumiseokset, kivihiiliterva
ja -tervatuotteet

17 03 02

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

17 05 04A

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,
40,00joissa on mukana maata. Hinta
määräytyy jätejakeiden ja/tai vieraslajien 100,00
laadun ja määrän sekä erän märkyyden
perusteella. Haitta-ainepitoisuudet alle
PIMA-asetuksen alempien ohjearvojen.

17 05 04A

Maa- ja kiviaines,
loppusijoitettava

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

210,00

49,60124,00

260,40

alle PIMA asetuksen ylempien alle PIMA-asetuksen ylempien

17 05 04P / 17 05 03*

Pilaantunut maa,
puhdistettava

ylempien ohjearvojen pilaantunut maa,
joka on kaivettu maanvaihdossa tai joka
on pilaantunut äkillisen vahingon
seurauksena. Hyödynnettävissä
esikäsittelyn ja/tai puhdistamisen
(haitta-aineiden poistamisen) jälkeen.
Hinta määräytyy mahdollisten
jätejakeiden laadun ja määrän ja haitta
aineiden laadun ja pitoisuuksien
perusteella. Toimituksista sovittava
etukäteen.

10,00210,00

12,40260,40

17 06 01*

Asbestia sisältävät
eristysaineet

Asbestia sisältävät eristysaineet.
Loppusijoitettava.

210,00

260,40

17 06 04

Eristevillat

Lasi- ja kivivilla. Hyödynnettävä tai
loppusijoitettava.

135,00210,00

167,40260,40

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.

135,00210,00

167,40260,40

17 09 04

Rakennus- ja purkujäte,
esikäsitelty

135,00210,00

167,40260,40

17 09 04

Rakennus- ja purkujäte,
loppusijoitettava

Rakennus- ja purkutoiminnassa syntyvä
jäte. Loppusijoitettava.

210,00

260,40

Hiekkapuhallushiekka

Käytetty hiekkapuhallushiekka.
Loppusijoitettava. Vaaditaan
kaatopaikkakelpoisuus.

210,00

260,40

17 06
eristysaineet ja asbestia
sisältävät rakennusaineet

17 08
kipsipohjaiset
rakennusaineet

17 08 02

17 09
muut rakentamisessa ja
purkamisessa syntyvät
jätteet

17 09 04

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
18 02
eläinten tautien
tutkimuksessa,
taudinmäärityksessä sekä
tautien hoidossa ja
ennaltaehkäisyssä
syntyvät jätteet

18 02 03

Eläinten
terveydenhoidossa ja
tutkimustoiminnassa
syntyvä kuivikejäte

Koe-eläinten aluspurut.

45,00

55,80

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
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

Vieraslajit

Vieraslajien kasvustot, lisääntymiselimiä
sisältävät ja maa-ainesta sisältävät
kuormat. Maa-ainesta sisältävät: ks.
40,00Jätenimike Maa- ja kiviaines,
100,00
esikäsiteltävä. Toimituksista sovittava
etukäteen.

49,60124,00

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 (siemeniä, juuria
yms.). Saavat sisältää myös maa- ja
kiviainesta.

30,0060,00

37,2074,40

20 02 01

Kannot

Hyödynnettävä kantojäte.

80,00

99,20

135,00210,00

167,40260,40

20 02 01

20 02 01

20 03 muut
yhdyskuntajätteet

Sekalainen yhdyskuntajäte
20 03 01

Sekajäte

20 03 03

Hiekanerotuskaivojen loppusijoitettava
Hiekanerotuskaivosakka sakka. Haitta-aineet alle
PIMAasetuksen alempien ohjearvojen.

210,00

260,40

20 03 03

Katujen puhdistusjäte

Kaduilta lakaistu hiekoitushiekka.

50,0070,00

62,0086,80

Viemärivuotojäte

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

135,00210,00

167,40260,40

Punnitusmaksu

Punnitus kuormille, jotka luokitellaan
jätteeksi.

18,00
€/kuorma 22,32

Punnituspalvelu

Kuljetuskaluston punnituspalvelu ja
punnitus kuormille, joita ei luokitella
jätteeksi.

20 03 06 / 20 03 99

Energiahyödynnettävä tai
loppusijoitettava.

Lisämaksut
Veloitamme jätteen tuojan
virheellisestä toiminnasta
meille aiheutuneet
kustannukset.
SIIRTO-rekisterin
maksu
Kuorman purku HSY:n
toimesta

2
2,48
€/kuorma €/kuorma
Esimerkiksi jäätyneen lavan kaavinta.

50,00

62,00

Kuormasta kulkureiteille
valunut jäte

Esimerkiksi roskaantuneen kulkureitin
siivous.

50,00

62,00

Peittämätön
avolavakuorma

Esimerkiksi lainsäädännössä peitettynä
kuljetettavaksi edellytetyn kuorman
toimittaminen peittämättömänä.

50,00

62,00

Tyhjennys väärään
paikkaan

Esimerkiksi väärään paikkaan
tyhjennetyn kuorman siirtäminen.

50,00

62,00

Virheellinen asiakirja

Esimerkiksi puutteelliset, virheelliset
ja/tai ristiriitaiset tiedot siirtoasiakirjassa.

50,00

62,00

Ylimääräinen konetyö

Muu ylimääräinen konetyö.

50,00

62,00

Sekalainen yhdyskuntajäte.

19 05 03 Komposti, joka ei täytä sille asetettuja laatuvaatimuksia hinta ilman arvonlisää 0,00–40,00
euroa/tonni ja hinta arvonlisällä (24 %) 0,00–49,60 euroa/tonni.

Vaaralliset jätteet
Jätelaji

Hinta €/kg
(alv 24%)

Hinta €/kg
(alv 0%)

Aerosolit

2,42

1,95

Amalgaamijäte

16,50

13,31

Ammoniakki

2,30

1,85

Asetyleenipullot

5,00

4,03

CFC-paineastiat, halonisammuttimet

5,08

4,10

Elohopeapitoinen jäte

28,00

22,58

Emäkset

2,37

1,91

Epäorgaaniset suolat

2,37

1,91

Filmit

1,70

1,37

Freonit*

6,95

5,60

Halogeenipitoinen liuotin/pesuloiden tislausjäte

2,85

2,30

Halogeenivapaa liuotin

1,30

1,05

Hapettavat aineet

2,80

2,26

Hapot

2,27

1,83

IBC-konttien hävitysmaksu (peritään, jos kontti jää hävitykseen)

105,00 €/kpl

84,68 €/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

2,00

1,61

Kemikaalierä (samanlaatuinen) 50–400 kg

3,12

2,52

Kemikaalierä (samanlaatuinen) 401–800 kg

2,38

1,92

Kreosoottipitoinen jäte

1,66

1,34

Laastit

1,37

1,10

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

1,75

1,41

Muut painepakkaukset ja -astiat

9,00

7,26

Nestekaasupullot (enintään 5 kpl tai 25 litraa /asiakas)

4,49

3,62

NiCd-nesteakut

4,20

3,39

Painekyllästetty puu (CCA, kreos.) epäpuhdas

2,30

1,85

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

8,61

6,94

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

1,55

1,25

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

1,40

1,13

Öljyemulsio

1,40

1,13

Öljynsuodattimet

1,45

1,17

Öljypasta

1,50

1,21

Öljy-vesiseos

1,20

0,97

Hallinnollisten töiden tuntiveloitukset
Hallinnollisten töiden tuntiveloitus

Yksikkö

Veroton hinta (€)

alv 24 %

Verollinen hinta (€)

Toimistotyö *

tunti

41,90

11,61

51,96

Asiantuntijatyö *

tunti

68,09

16,45

84,43

*Hinta on alkavalta tunnilta.

