
Yksikkö
Käsittely € 

alv 0%

Käsittely € 

alv 24%

Polttokelpoinen 

jäte/rakennusjäte, pussi, max 

10 kg
kpl 3,88 4,81

Polttokelpoinen 

jäte/rakennusjäte, säkki, max 

25 kg
kpl 9,67 11,99

Polttokelpoinen 

jäte/rakennusjäte max 50 kg
kpl 16,45 20,40

Polttokelpoinen 

jäte/rakennusjäte max 100 kg
kpl 24,19 30,00

Puu/puutarhajäte 

henkilöautolla
krm 4,85 6,01

Saniteettiposliini, allas kpl 2,90 3,60

Saniteettiposliini, wc-istuin kpl 4,84 6,00

Vanteelliset ajoneuvojen 

renkaat 
kpl 2,90 3,60

Puujäte t 30,07 37,29

Polttokelpoinen jäte, 

siirtokuormaukseen
t 234,00 290,16

Rakennusjäte, lajiteltava t 237,60 294,62

Rakennusjäte, lajiteltu 

hyötykäyttöön
t 144,00 178,56

Loppujäte/rakennusjäte 

penkalle*
t 162,00 200,88

Puutarhajäte kuorma-autolla krm 25,32 31,40

Kannot, puhdistettuina t 42,35 52,51

Asbesti t 226,00 280,24

Erityis- ja riskijäte, 

siirtokuormaukseen
t 264,24 327,66

Teollisuusjäte*                      t 143,44 177,87

Rasvanerotuskaivojen liete t 211,63 262,42

Hiekanerotuskaivojen ym. 

sakka*
t 217,10 269,21

TSV/ yrityshinnasto 1.2.2023

Hevossuon jäteasema

Pienkuormamaksut

Punnittavat kuormat



Betoni ja kiviaines yli 90 mm t 67,98 84,30

Betoni ja kiviaines alle 90 mm                                          

- ei sis. kiviä, kantoja, 

rakennusjätettä, juuria

t 25,46 31,57

Maa-ja kiviaines*                                                

- sis. kiviä, kantoja, 

rakennusjätettä, juuria
t 155,58 192,92

Ylijäämämaa penkan hoitoon t 21,22 26,31

Lievästi pilaantuneet maa-

ainekset 
t 25,46 31,58

Punnitusmaksu                              kpl 14,52 18,00

Siivousmaksu h 62,29 77,24

Siivousmaksu kuormaajalla h 124,54 154,42

Yritystoiminnan vaaralliset 

jätteet, alin hinta 
kpl 43,75 54,25

Kestopuu yritystoiminnasta t 140,00 173,60

- Pienkuormien käsittelymaksut määrätään ja maksuunpannaan kultakin 

alkavalta 10 kg:lta.

Punnittavien kuormien maksut määrätään ja maksuunpannaan toteutuneen 

punnituksen

mukaisesti.

- Vaarallisen jätteen käsittelylaitokselle toimitettavasta vaarallisesta 

jätteestä peritään

laitoksen voimassa olevan hinnaston mukainen käsittelymaksu lisättynä 

kuljetuskustannuksilla ja

pakkauskuluilla (+10%).

- Jäteöljyn osalta käsittelymaksu määrätään ja maksuunpannaan kultakin 

täydeltä kymmeneltä

kilolta.

- Jäteverollisten jätteiden* vastaanottomaksut sisältävät jäteveroa 70€/t

-Jäteaseman henkilökunnalla on oikeus poiketa vahvistetuista 

käsittelymaksuista, mikäli tuotava jäte on tavanomaista ongelmallisempaa 

käsitellä tai se on helposti hyödynnettävissä tai tuojalle katsotaan syntyvän 

kohtuuton kustannus.

-Maksu peritään jäteverollisista jätteistä sen jätteen perusteella, jota kuorma 

pääasiallisesti sisältää.

-Jätteen tuojalta, joka ei noudata jätteiden käsittelystä annettuja ohjeita, 

voidaan periä jätteiden käsittelymaksu lisättynä mahdollisilla siivous- tms. 

kuluilla.

-Taksan mukaisia maksuja voidaan kustannusten perusteella joko alentaa 

tai korottaa 20 %. 

Vaaralliset jätteet

-Vastaanottomaksu peritään jätteen tuojalta

-Hevossuon jäteasemalla ei vastaanoteta suuria määriä yritysten vaarallisia 

jätteitä

-Suurista maa-ainestoimituksista on sovittava erikseen.


