YLÄ-SAVON JÄTEHUOLTO OY:N PERIMÄT
JÄTTEENKÄSITTELYMAKSUT 1.2.2022 ALKAEN
- YRITYKSET
- JULKISET TOIMINNOT: Terveydenhuolto- ja sosiaalipalvelut, hallinto ja maanpuolustus, koulutus, virkistys-, kulttuuri- ja urheilutoiminta
YLEISET MAKSUT
-Pienkuormamaksu
-Palvelumaksu
-Punnitusmaksu
JÄTEJAEKOHTAISET MAKSUT
1.1. Rakennusjäte
1.2. Yritystoiminnan jäte
1.3. Betoni-tiilijäte (raekoko < 90 mm)
1.4. Betoni-tiilijäte, murskattava (raekoko > 90 mm)
1.5. Kipsijäte
1.6. Puujäte
1.7. Painekyllästetty puujäte
1.8. Sahanpuru
1.9. Asbestijäte, mineriittilevyt
1.10. Asfalttijäte
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.
2.8.

Yhdyskuntien- ja julkisen toiminnan jäte
Biojäte
Haravointijäte
Risujäte
Kartonki ja pahvi
Metalli
Paperi
Lasi

3.1.
3.2.
3.3.
3.4.

Peitemaa
Ylijäämämaa, sekalainen
Lievästi pilaantunut maa (öljypitoisuus 0,03% - 0,25%)
Öljyinen maa (öljypitoisuus >0,25%)

4.1.
4.2.
4.3.

Hiekanerotuskaivojen liete
Sadevesikaivojen liete
Rasvanerotuskaivojen liete

5.1.
5.2.

Lentotuhka
Tuhka

6.1.
6.2.
6.3.
6.4.

Eläinjäte
Vaaralliset jätteet
Sähkölaitteet
Loisteputket, energiansäästölamput, kaasupurkauslamput
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YLEISET MAKSUT:
Pienkuormamaksu
Pienkuormamaksu peritään maksullisesta jätteestä tuontivälineittäin seuraavasti:
Käsittely
Alv 24%
Yhteensä
Henkilöauto + peräkärry
20,16 e/kerta
4,84 e/kerta
25,00 e/kerta
Pakettiauto
20,16 e/kerta
4,84 e/kerta
25,00 e/kerta
Pakettiauto + peräkärry
38,00 e/kerta 12,00 e/kerta
50,00 e/kerta
• Jos samassa kuormassa on maksullisia ja hyödyntämiskelpoisia jätteitä, kuorman tuoja
lajittelee ne itse eri lavoille.
• Maksullista jätettä ovat mm. muovit, styrox, likaiset pahvit ja paperit, käyttökelvottomat
vaatteet, jalkineet ja kodin tekstiilit, pölypussit ja siivousjätteet, hehkulamput ja
halogeenilamput, lemmikkieläinten kuivikkeet, isot muovipakkaukset kuten muovikanisterit ja
maatalousmuovit, huonekalut ja matot sekä isot erät tekstiilejä, isot patjat, vaahtomuovi, styroxja uretaanilevyt, muovimatot ja kokolattiamatot, mineraalivilla ja lasikuitu.
• Kaikki kuormat, jotka on tuotu isommilla tuontivälineillä kuin kohdassa ”pienkuormamaksu”
esitellyt tuontivälineet, punnitaan.

Palvelumaksu
Jäteluokka
Käsittely
Alv 24%
Yhteensä
Palvelumaksu
40,32 e/kerta
9,68 e/kerta
50,00 e/kerta
• Lajitteluasemalla kuorman tuoja on velvollinen purkamaan ja lajittelemaan kuorma eri
lavoille. Palvelumaksu peritään lajitteluasemalle tuoduista jätekuormista, joita kuorman tuoja ei
itse lajittele lajitteluaseman eri lavoille. Huom! palvelumaksun lisäksi kuormasta peritään
myös pienkuormamaksu.

Punnitusmaksu
Jäteluokka
Käsittely
Alv 24%
Yhteensä
Punnitusmaksu
5,00 e/kerta
1,20 e/kerta
6,20 e/kerta
• Punnitusmaksu peritään maksullisista jätekuormista, jotka punnitaan jätekeskuksen
autovaa’alla. Kaikki kuormat, jotka on tuotu isommilla tuontivälineillä kuin kohdassa
”pienkuormamaksu” esitellyt tuontivälineet, punnitaan.
• Punnitusmaksu on tuontikertakohtainen.
• Punnitusmaksua ei peritä maksuttomista jätejakeista.
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JÄTEJAEKOHTAISET MAKSUT:
1.1. Rakennusjäte
Jäteluokka
Pienkuormamaksu

Käsittely

Alv 24%

Yhteensä
Katso kohta
pienkuormamaksu

Pienet määrät
lajitteluasemalle.
Suuret kuormat
Rakennusjäte
182,00 e/tn
43,68 e/tn
225,68 e/tn
punnittava.
• Rakennusjätettä ovat kaikki uudisrakentamisessa, korjaustoiminnassa ja purkutyössä syntyvät
jätteet. Lajitteluasemalle menevät pienkuormat on kuormattava siten, että kuorman tuoja voi
lajitella eri jätejakeet eri lavoille (esim. puu, betoni jne).
• Ylä-Savon jätekeskuksessa vaaditaan jätekeskukselle tuodusta rakennus- ja
purkujätteestä siirtoasiakirja (ei koske lajitteluasemalle tuotavia pieniä kuormia).
Lisäohjeita osoitteesta www.ylasavonjatehuolto.fi

1.2. Yritystoiminnan jäte
Jäteluokka
Käsittely
Alv 24%
Yhteensä
Pienet määrät
PienkuormaKatso kohta
lajitteluasemalle.
maksu
pienkuormamaksu
Suuret kuormat
Yritystoiminnan
182,00 e/tn
43,68 e/tn
225,68 e/tn
punnittava.
jäte
• Yritystoiminnan jätettä on tuotantotoiminnassa syntynyt jäte. Tällaista jätettä ovat mm. erilaiset
hionta- ja suodatinpölyt, hyödyntämiskelvottomat puujätteet, kangasjätteet, metalliteollisuuden
jätteet sekä rakennusteollisuudessa syntyneet jätteet. Rakennusteollisuutta ovat mm. talotehtaat
ja elementtitehtaat.
• Lajitteluasemalle menevät pienkuormat on kuormattava siten, että kuorman tuoja voi lajitella eri
jätejakeet eri lavoille (esim. lasipurkit, metallit jne).
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1.3. Betoni-tiilijäte (raekoko < 90 mm)
Jäteluokka
Käsittely
Alv 24%
Yhteensä
Pienet määrät
Katso kohta
Pienkuormamaksu
lajitteluasemalle.
pienkuormamaksu
Suuret kuormat
Betoni-tiilijäte < 90 mm,
4,00 e/tn
0,96 e/tn
4,96 e/tn
punnittava.
raudaton
• Yrityksiltä tulevat pienkuormat (henkilöauton peräkärrykuorma tms.) vastaanotetaan
lajitteluaseman betoni-tiilijätelavalle pienkuormamaksulla. Betoni-tiilijätteen palakoolla ei ole
väliä ja betoni-tiilijätteessä saa olla rautoja mukana. Betoni-tiilijätelavalle vastaanotetaan myös
betonisia pihalaattoja, kaakeleita, lecaharkkoja, laattoja, lavuaareja ja WC-pyttyjä ja
posliiniastioita.
• Suurissa kuormissa raekooltaan alle 90 mm raudatonta betoni-tiilimurskaa, voi mukana
olla sopivan kokoisina paloina raudatonta betonia, tiiliä, laattoja ja lavuaarien ja WC-istuimien
palasia.
• Suuret kuormat raekooltaan alle 90 mm oleva betoni-tiilimurska, joka sisältää rautaa,
luokitellaan murskattavaksi betoni-tiilijätteeksi (raekoko > 90 mm), josta peritään maksu.
• Betoni-tiilijäte ei saa sisältää asbestia, villoja, laudanpätkiä ym. epäpuhtauksia. Jos kuormassa
on epäpuhtauksia, kuorma luokitellaan rakennusjätteeksi.
• Yli 100 tonnin erissä, tai jos on syytä olettaa että betoni-tiilijäte sisältää haitallisia aineita,
vaaditaan VNa 843/2017 mukainen liukoisuustutkimus (asiakas maksaa tutkimuskulut)
Tutkimuksen tekijöitä esim Labroc, Sgs, Eurofinns
• Ylä-Savon jätekeskuksessa vaaditaan jätekeskukselle tuodusta betoni-tiilijätteestä
siirtoasiakirja (ei koske lajitteluasemalle tuotavia pieniä kuormia). Lisäohjeita
osoitteesta www.ylasavonjatehuolto.fi.

1.4. Betoni-tiilijäte, murskattava (raekoko > 90 mm)
Jäteluokka
Pienet määrät
lajitteluasemalle.

Pienkuormamaksu

Käsittely

Alv 24%

Yhteensä
Katso kohta
pienkuormamaksu

Betoni-tiilijäte
>90 mm,
30,00 e/tn
7,20 e/tn
37,20 e/tn
murskattava
Yrityksiltä tulevat pienkuormat (henkilöauton peräkärrykuorma tms.) vastaanotetaan
lajitteluaseman betoni-tiilijätelavalle pienkuormamaksulla. Betoni-tiilijätteen palakoolla ei ole
väliä ja betoni-tiilijätteessä saa olla rautoja mukana. Betoni-tiilijätelavalle vastaanotetaan myös
betonisia pihalaattoja, kaakeleita, lecaharkkoja, laattoja, lavuaareja ja WC-pyttyjä ja
posliiniastioita.
Suuret kuormat betoni-tiilijäte yli 90 mm, joko raudoitettu tai raudoittamaton, otetaan
erilleen ja murskataan jätekeskuksella. Samassa kuormassa voi olla betonia, tiiliä, laattoja,
lavuaareja ja WC istuimia.
Betoni-tiilijäte ei saa sisältää asbestia, villoja, laudanpätkiä ym. epäpuhtauksia. Jos kuormassa
on epäpuhtauksia, kuorma luokitellaan rakennusjätteeksi.
Yli 100 tonnin erissä, tai jos on syytä olettaa että betoni-tiilijäte sisältää haitallisia aineita,
vaaditaan VNa 843/2017 mukainen liukoisuustutkimus (asiakas maksaa tutkimuskulut)
Tutkimuksen tekijöitä esim Labroc, Sgs, Eurofinns
Ylä-Savon jätekeskuksessa vaaditaan jätekeskukselle tuodusta betoni-tiilijätteestä
siirtoasiakirja (ei koske lajitteluasemalle tuotavia pieniä kuormia). Lisäohjeita
osoitteesta www.ylasavonjatehuolto.fi.

Suuret kuormat
punnittava.
•

•
•
•
•
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1.5. Kipsijäte
Jäteluokka
Käsittely
Alv 24%
Yhteensä
Pienet määrät
PienkuormaKatso kohta
lajitteluasemalle.
maksu
pienkuormamaksu
Suuret kuormat
Kipsijäte
80,00 e/tn
19,20 e/tn
99,20 e / tn
punnittava.
• Ylä-Savon jätekeskuksessa vaaditaan jätekeskukselle tuodusta kipsijätteestä
siirtoasiakirja (ei koske lajitteluasemalle tuotavia pieniä kuormia).
Lisäohjeita osoitteesta www.ylasavonjatehuolto.fi

1.6. Puujäte
Jäteluokka
Pienkuormamaksu

Käsittely

Alv 24%

Yhteensä
Katso kohta
pienkuormamaksu

Pienet määrät
lajitteluasemalle.
Suuret kuormat
Puujäte
30,00 e/tn
7,20 e/tn
37,20 e/tn
punnittava.
• Puujätteeseen kelpaa käsittelemätön puutavara, maalattu ja lakattu puutavara, lastulevy,
vaneri, liimapuu, parketti, MDF-levy, Haltex-levy jne. Puujätteessä saa olla ruuveja, nauloja
yms. pieniä metalliosia.
• Puujätteeseen ei kelpaa painekyllästetty puu.
• Muuta materiaalia (betoni, huopa, villa jne.) sisältävä puu luokitellaan rakennusjätteeksi.
• Kannot, juurakot ja kaadetut puut luokitellaan ylijäämämaa sekalaiseksi, josta peritään maksu.
• Ylä-Savon jätekeskuksessa vaaditaan jätekeskukselle tuodusta rakennus- / purkutoiminnassa syntyneestä puujätteestä siirtoasiakirja (ei koske lajitteluasemalle tuotavia
pieniä kuormia). Lisäohjeita osoitteesta www.ylasavonjatehuolto.fi

1.7. Painekyllästetty puujäte
Jäteluokka
Käsittely
Alv 24%
Yhteensä
Pienet määrät
PienkuormaKatso kohta
lajitteluasemalle.
maksu
pienkuormamaksu
Suuret kuormat
Painekyllästetty
200,00 e/tn
48,00 e/tn
248,00 e/tn
punnittava.
puu
• Ylä-Savon jätekeskuksessa vaaditaan jätekeskukselle tuodusta painekyllästetystä
puujätteestä siirtoasiakirja (ei koske lajitteluasemalle tuotavia pieniä kuormia).
Lisäohjeita osoitteesta www.ylasavonjatehuolto.fi
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1.8. Sahanpuru
Jäteluokka
Käsittely
Alv 24%
Yhteensä
Pienet määrät
PienkuormaKatso kohta
lajitteluasemalle.
maksu
pienkuormamaksu
Suuret kuormat
Sahanpuru
30,00 e/tn
7,20 e/tn
37,20 e/tn
punnittava.
• Sahanpurukuormassa voi olla purun lisäksi sammalta ja esim. liiterinpohjalta tulevaa kariketta,
yms.
• Sahanpurukuorma ei saa sisältää betonia, muovia, lautatavaraa, styroxia, posliinia, kaakeleita
eikä mitään muutakaan rakennus-, tai yhdyskuntajätteeseen verrattavaa jätettä. Mikäli kuorma
sisältää em. jätteitä, luokitellaan se rakennus- tai yhdyskuntajätteeksi riippuen jätteen
syntypaikasta.
• Sahanpurukuorma ei saa sisältää kantoja, juurakoita tms. Mikäli kuorma sisältää em. jätteitä,
luokitellaan se ylijäämämaa sekalaiseksi.
• Ylä-Savon jätekeskuksessa vaaditaan jätekeskukselle tuodusta rakennus- /
purkutoiminnassa syntyneestä sahanpurusta siirtoasiakirja (ei koske lajitteluasemalle
tuotavia pieniä kuormia). Lisäohjeita osoitteesta www.ylasavonjatehuolto.fi

1.9. Asbestijäte, mineriittilevyt
Jäteluokka
Käsittely
Alv 24%
Yhteensä
Yksittäiset levyt /
PienkuormaKatso kohta
palat
maksu
pienkuormamaksu
lajitteluasemalle.
Suuret kuormat
Asbestijäte
150,00 e/tn
36,00 e/tn
186,00 e/tn
punnittava.
• Asbestijätteiden purkamisessa on noudatettava niitä koskevia ohjeita. Asbestijäte on pakattava
tiiviisti muoviin ja toimitettava jätekeskukseen eroteltuna muista jätteistä. Lisätietoa asbestista
saa mm. internet-sivuilta: www.tyosuojelu.fi, www.rakentaja.fi, www.asbrak.fi,
www.ymparisto.fi.
• Ylä-Savon jätekeskuksessa vaaditaan jätekeskukselle tuodusta asbestijätteestä ja
mineriittilevyistä siirtoasiakirja (ei koske lajitteluasemalle tuotavia pieniä kuormia).
Lisäohjeita osoitteesta www.ylasavonjatehuolto.fi.

1.10. Asfalttijäte
Jäteluokka
Käsittely
Alv 24%
Yhteensä
Pienet määrät
PienkuormaKatso kohta
lajitteluasemalle.
maksu
pienkuormamaksu
Suuret kuormat
Asfalttijäte
30,00 e/tn
7,20 e/tn
37,20 e/tn
punnittava.
• Ylä-Savon jätekeskuksessa vaaditaan jätekeskukselle tuodusta asfalttijätteestä
siirtoasiakirja (ei koske lajitteluasemalle tuotavia pieniä kuormia).
Lisäohjeita osoitteesta www.ylasavonjatehuolto.fi.
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2.1. Yhdyskuntien- ja julkisen toiminnan jäte
Jäteluokka
Käsittely
Alv 24%
Yhteensä
Pienet määrät
PienkuormaKatso kohta
lajitteluasemalle.
maksu
pienkuormamaksu
YhdyskuntienSuuret kuormat
ja julkisen
182,00 e/tn
43,68 e/tn
225,68 e/tn
punnittava.
toiminnan jäte
• Yhdyskuntien- ja julkisen toiminnan jätettä on tavanomainen kotitalouksissa syntynyt jäte.
• Lajitteluasemalle menevät pienkuormat on kuormattava siten, että kuorman tuoja voi lajitella eri
jätejakeet eri lavoille (esim. lasipurkit, metallit jne).

2.2. Biojäte
Jäteluokka
Käsittely
Alv 24%
Yhteensä
Kaikki kuormat
Biojäte
85,00 e/tn
20,40 e/tn
105,40 e/tn
punnittava.
(puhdas)
Biojäte
Kaikki kuormat
(jätteessä
150,00 e/tn
36,00 e/tn
186,00 e/tn
punnittava.
epäpuhtauksia)
• Biojätteisiin kelpaavat kaikki ruoantähteet, hedelmien ja vihannesten kuoret, munankuoret,
talouspaperit ja lautasliinat, teepussit, kahvinporot suodatinpusseineen, kalanperkeet, luut,
kukkamulta, kasvien osat, kissanhiekka sekä kotieläinten häkkien siivousjätteet.
• Biojätteisiin ei saa laittaa mitään maatumatonta, kuten kompostoitumattomia muovipusseja,
muovia, lasia, metallia, maito-, mehu-, jogurtti- tai viilipurkkeja, ei myöskään vaippoja,
terveyssiteitä, nahkaa ja tekstiilejä. Biojätteisiin ei saa laittaa mitään haitallista, kuten tuhkaa,
imurin pölypusseja tai vaarallisia jätteitä. Jos edellä mainittuja jätteitä on biojätteen joukossa,
kuorma luokitellaan tapauskohtaisesti epäpuhtaaksi biojätteeksi tai yritystoiminnan jätteeksi.

2.3. Haravointijäte
Jäteluokka
Käsittely
Alv 24%
Yhteensä
Kaikki kuormat
Haravointijäte,
120,00 e/tn
28,80 e/tn
148,80 e/tn
punnittava.
yritykset
• Haravointijätteeseen kelpaa sormea ohuemmat puiden ja pensaiden oksat ja risut, irralliset
puiden ja pensaiden lehdet ja ruohosilppu.
• Haravointijätteeseen ei kelpaa sormea paksummat puiden ja pensaiden oksat / risut, kannot,
laudat, parrut, vaneri, kivet, lakaisuhiekka, metalliesineet, muovi, styrox tai muu rakennus- ja
sekajäte. Jos haravointijätekuormassa on muita epäpuhtauksia, kuorma luokitellaan
yritystoiminnan jätteeksi tai rakennusjätteeksi.
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2.4. Risujäte
•
•

•

Jäteluokka
Käsittely
Alv 24%
Yhteensä
Risujäte
maksuton
maksuton
maksuton
Risujätteeseen kelpaa sormea paksummat puiden ja pensaiden oksat / risut.
Risujätteeseen ei kelpaa sormea ohuemmat puiden ja pensaiden oksat / risut, irralliset puiden
ja pensaiden lehdet ja ruohosilppu, kannot, laudat, parrut, vaneri, kivet, lakaisuhiekka,
metalliesineet, muovi, styrox tai muu rakennus- ja sekajäte. Jos risukuormassa on muita
epäpuhtauksia, kuorma luokitellaan maksulliseksi kuormaksi.
Jos risujätekuormassa on mukana haravointijätettä (irrallisia puiden ja pensaiden lehtiä ja
ruohosilppua), joita ei voi lajitella erikseen risujätteestä, kuorma luokitellaan maksulliseksi
ylijäämämaa sekalaiseksi.

2.5. Kartonki ja pahvi
Lajitteluasemalle.

Jäteluokka
Kartonki

Käsittely
maksuton

Alv 24%
maksuton

Yhteensä
maksuton

Jäteluokka

Käsittely

Alv 24%

Yhteensä

Metallipakkaukset

maksuton

maksuton

maksuton

Metalliromu

maksuton

maksuton

maksuton

Jäteluokka
Paperi

Käsittely
maksuton

Alv 24%
maksuton

Yhteensä
maksuton

2.6. Metalli
Metallipakkaukset
yms. pienmetalli
lajitteluasemalle.
Isot metalliromut
lajitteluasemalle.

2.7. Paperi
Lajitteluasemalle.
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2.8. Lasi
Jäteluokka
Käsittely
Alv 24%
Yhteensä
Pullo- ja purkkilasi:
Pienet määrät
pakkauslasi
maksuton
maksuton
maksuton
lajitteluasemalle.
Ikkunalasi, peilit
yms. tasolasi:
PienkuormaKatso kohta
Pienet määrät
maksu
pienkuormamaksu
lajitteluasemalle.
Tuulilasit:
PienkuormaKatso kohta
Pienet määrät
maksu
pienkuormamaksu
lajitteluasemalle.
Pullo- ja purkkilasi:
Lasi yritysSuuret kuormat
100,00 e/tn
24,00 e/tn
124,00 e/tn
toiminnasta
punnittava
Ikkunalasi, peilit
yms. tasolasi:
Lasi yritys100,00 e/tn
24,00 e/tn
124,00 e/tn
Suuret kuormat
toiminnasta
punnittava.
Tuulilasit:
YritysSuuret kuormat
182,00 e/tn
43,68 e/tn
225,68 e/tn
toiminnan jäte
punnittava.
• Pulloista ja purkeista korkit, kannet ja kaulukset pois.
• Ikkunalasit yms. tasolasi ilman kehyksiä ja pokia. Jos laseissa on kehykset tai pokat, kuorma
luokitellaan rakennustoiminnan jätteeksi.
• Pakkauslasit ja ikkuna/tasolasit tulee pystyä purkamaan kuormasta eri paikkoihin.
• Ylä-Savon jätekeskuksessa vaaditaan jätekeskukselle tuodusta ikkuna- ja tasolasista
siirtoasiakirja (ei koske lajitteluasemalle tuotavia pieniä kuormia).
Lisäohjeita osoitteesta www.ylasavonjatehuolto.fi

3.1. Peitemaa
Kaikki kuormat
punnittava.
•
•
•
•
•

Jäteluokka

Käsittely

Alv 24%

Yhteensä

Peitemaa

maksuton

maksuton

maksuton

Peitemaa,
4,00 e/tn
0,96 e/tn
4,96 e/tn
varastoitava
Puhdas maa- ja kiviaines otetaan lajiteltuna peitemaana veloituksetta vastaan Ylä-Savon jätekeskuksessa. Ennen kuorman tuontia ota yhteys Ylä-Savon jätekeskukseen
(puh. 017 743 379).
HUOM! Jos tuotavaa peitemaata ei pystytä heti käyttämään Ylä-Savon jätekeskuksessa,
kuorma luokitellaan varastoitavaksi peitemaaksi, josta peritään maksu
Peitemaassa ei saa olla risuja, kantoja, roskia/varpuja, isoja kiviä (>20 cm) yms. ainesta.
Peitemaan seassa voi olla pelkkää nurmikkoa. Jos tuotavassa maa-aineksessa on risuja,
kantoja jne. tuote luokitellaan sekalaiseksi ylijäämämaaksi, josta peritään maksu.
Peitemaa ei saa sisältää betonia, muovia, lautatavaraa, styroxia, posliinia, kaakeleita eikä
mitään muutakaan rakennus-, tai yhdyskuntajätteeseen verrattavaa jätettä. Mikäli kuorma
sisältää em. jätteitä, luokitellaan se rakennus- tai yhdyskuntajätteeksi riippuen jätteen syntypaikasta.
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3.2. Ylijäämämaa, sekalainen
Jäteluokka
Käsittely
Alv 24%
Yhteensä
Kaikki kuormat
Ylijäämämaa,
120,00 e/tn
28,80 e/tn
148,80 e/tn
punnittava.
sekalainen
• Ylijäämämaa sekalainen on maata, mikä sisältää maan lisäksi kantoja tai risuja, roskia /
varpuja, isoja kiviä (>20 cm) yms. ainesta. Jos kyseessä suuret määrät (kuorma-auton kuormia),
ota ennen kuorman tuontia yhteys Ylä-Savon jätekeskukseen (puh. 017 743 379).
• Ylijäämämaa ei saa sisältää betonia, muovia, lautatavaraa, styroxia, posliinia, kaakeleita eikä
mitään muutakaan rakennus-, tai yhdyskuntajätteeseen verrattavaa jätettä. Mikäli kuorma
sisältää em. jätteitä, luokitellaan se rakennus- tai yhdyskuntajätteeksi riippuen jätteen syntypaikasta.

3.3. Lievästi pilaantunut maa (öljypitoisuus 0,03% - 0,25%)
Jäteluokka
Käsittely
Alv 24%
Yhteensä
Lievästi
pilaantunut
Kaikki kuormat
maa,
30,00 e/tn
7,20 e/tn
37,20 e/tn
punnittava.
öljypitoisuus
0,03% - 0,25%
• Ennen kuorman tuontia ota yhteys Ylä-Savon jätekeskukseen (puh. 017 743 379).
• Asiakkaalla täytyy olla todistus maan sisältämästä öljypitoisuudesta. Mikäli asiakkaalla ei
todistusta ole, otetaan maa vastaan öljyisenä maana (öljypitoisuus >0,25%).
• Ylä-Savon jätekeskuksessa vaaditaan jätekeskukselle tuodusta lievästi pilaantuneesta
maasta siirtoasiakirja. Lisäohjeita osoitteesta www.ylasavonjatehuolto.fi

3.4. Öljyinen maa (öljypitoisuus >0,25%)
Jäteluokka
Käsittely
Alv 24%
Yhteensä
Öljyinen maa,
Kaikki kuormat
öljypitoisuus
80,00 e/tn
19,20 e/tn
99,20 e/tn
punnittava.
> 0,25%
• Mikäli todettu öljypitoisuus on yli 0,25 % eli yli 2 500 mg/kg, maa vaatii kompostoinnin.
Ennen kuorman tuontia ota yhteys Ylä-Savon jätekeskukseen (puh. 017 743 379).
• Ylä-Savon jätekeskuksessa vaaditaan jätekeskukselle tuodusta öljyisestä maasta
siirtoasiakirja. Lisäohjeita osoitteesta www.ylasavonjatehuolto.fi

4.1. Hiekanerotuskaivojen liete
Jäteluokka
Käsittely
Alv 24%
Yhteensä
Kaikki kuormat
Hiekanerotusk
120,00 e/tn
28,80 e/tn
148,80 e/tn
punnittava.
aivojen liete
• Puhtaat, pelkästään kiviainetta sisältävät hiekkalietteet otetaan hiekanerotuskaivojen lietteenä,
jolloin sen seassa ei saa olla minkäänlaisia epäpuhtauksia. Tällaista lietettä syntyy mm.
pesuhalleista, missä hiekanerotuskaivoa edeltää öljynerotuskaivo.
• Ylä-Savon jätekeskuksessa vaaditaan jätekeskukselle tuodusta hiekanerotuskaivojen
lietteestä siirtoasiakirja. Lisäohjeita osoitteesta www.ylasavonjatehuolto.fi
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4.2. Sadevesikaivojen liete
Jäteluokka
Käsittely
Alv 24%
Yhteensä
Kaikki kuormat
Sadevesi120,00 e/tn
28,80 e/tn
148,80 e/tn
punnittava.
kaivojen liete
• Puhtaat, pelkästään kiviainetta sisältävät hiekkalietteet otetaan sadevesikaivojen lietteenä,
jolloin sen seassa ei saa olla minkäänlaisia epäpuhtauksia. Tällaista lietettä syntyy mm.
sadevesiviemärilinjojen hiekkakaivoista.

4.3. Rasvanerotuskaivojen liete
Jäteluokka
Käsittely
Alv 24%
Yhteensä
Kaikki kuormat
Rasvanerotusk
182,00 e/tn
43,68 e/tn
225,68 e/tn
punnittava.
aivojen liete
• Ylä-Savon jätekeskuksessa vaaditaan jätekeskukselle tuodusta rasvanerotuskaivojen
lietteestä siirtoasiakirja. Lisäohjeita osoitteesta www.ylasavonjatehuolto.fi

5.1. Lentotuhka
Jäteluokka
Käsittely
Alv 24%
Yhteensä
Kaikki kuormat
Lentotuhka
150,00 e/tn
36,00 e/tn
186,00 e/tn
punnittava.
• Uuden asiakkaan on sovittava lämpövoimaloista tulevan lentotuhkan tuonnista toimitusjohtajan
kanssa. Koska lentotuhkan kaatopaikkakelpoisuudesta on oltava todistus ennen
loppusijoittamista, jäte vastaanotetaan vasta toimitusjohtajan luvan jälkeen.
• Ylä-Savon jätekeskuksessa vaaditaan jätekeskukselle tuodusta lentotuhkasta
siirtoasiakirja. Lisäohjeita osoitteesta www.ylasavonjatehuolto.fi

5.2. Tuhka
Jäteluokka
Pienkuormamaksu

Käsittely

Alv 24%

Yhteensä
Katso kohta
pienkuormamaksu

Pienet määrät
lajitteluasemalle.
Suuret kuormat
Tuhka
150,00 e/tn
36,00 e/tn
186,60 e/tn
punnittava.
• Ylä-Savon jätekeskukselle ei saa tuoda kuumaa tuhkaa.
• Ylä-Savon jätekeskuksessa vaaditaan jätekeskukselle tuodusta tuhkasta siirtoasiakirja
(ei koske lajitteluasemalle tuotavia pieniä kuormia).
Lisäohjeita osoitteesta www.ylasavonjatehuolto.fi
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6.1. Eläinjäte
Jäteluokka

Käsittely

Alv 24%

Yhteensä
Katso kohta
pienkuormam
aksu

Yksittäiset pienet
Pienkuormaeläimet
maksu
lajitteluasemalle.
Suuret eläimet /
kuormat
Eläinjäte
200,00 e/tn
48,00 e/tn
248,00 e/tn
punnittava.
• Luokitellaan erityisjätteeksi. Ennen jätteen tuontia ota yhteys Ylä-Savon jätekeskukseen.
(puh. 017 743 379)
• Ylä-Savon jätekeskuksessa vaaditaan jätekeskukselle tuodusta eläinjätteestä
siirtoasiakirja (ei koske lajitteluasemalle tuotavia yksittäisiä eläimiä).
Lisäohjeita osoitteesta www.ylasavonjatehuolto.fi.

6.2. Vaaralliset jätteet
•

Vaarallisia jätteitä ovat mm. jäteöljyt, öljynsuodattimet ja iskunvaimentimet, jäähdytys- ja jarrunesteet, ajoneuvojen akut, maalit, liimat, lakat ja niiden ohenteet, liuottimet ja pesuaineet,
vanhentuneet lääkkeet ja elohopeamittarit, torjunta- ja suoja- aineet, hapot ja emäkset ja
paristot ja pienakut.

Ylä-Savon jätekeskus ei vastaanota yrityksien, terveydenhuollon ja sosiaalipalvelujen,
hallinnon ja maanpuolustuksen ja koulutus, virkistys-, kulttuuri- ja urheilutoiminnan
vaarallisia jätteitä.
Yrityksiä, jotka vastaanottavat yrityksien vaarallisia jätteitä:
Ruotsalainen Trucking Oy
Linnankyläntie 25 74160 Iisalmi
Vaaralliset jätteet ja sähkölaitteet. HUOM! ei loisteputkia tms. lamppuja.
Jätteiden vastaanotosta sovittava ennen kuorman vientiä, p. 044 7551 942
Kierto Ympäristöpalvelut Oy
Vaaralliset jätteet, sähkölaitteet, loisteputket tms. lamput.
Noutavat vaaralliset jätteet tilauksesta.
Juha Tienpää, p. 050 400 7341, j.tienpaa@gmail.com
Lassila-Tikanoja Oyj
Vaaralliset jätteet, sähkölaitteet, loisteputket tms. lamput.
p. 010 636 7000
Lassila-Tikanoja Oyj - Käytetyt, hyvälaatuiset jäteöljyt (öljyn vesipitoisuus <10 %).
Noutaa veloituksetta ilman käsittelymaksuja, kun noudettava määrä on vähintään 800 litraa.
p. 010 636 6031, oil@lassila-tikanoja.fi
STR-Tecoil – Käytetyt voiteluöljyt. Noutaa veloituksetta ilman käsittelymaksuja,
kun noudettava määrä on vähintään 400 litraa.
p. 0800 07 800, nouto@tecoil.fi
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6.3. Sähkölaitteet (SER)
Jäteluokka
Käsittely
Alv 24%
Yhteensä
Lajitteluasemalle.
SER
maksuton
maksuton
maksuton
• Sähkölaitteita ovat kaikki pienet ja isot verkkovirralla, akulla tai paristolla toimivat laitteet kuten
esim. jääkaapit, pakastimet, TV:t, tietokoneet, pölynimurit, kahvinkeittimet, puhelimet, radiot,
hiustenkuivaajat, taskulamput ja -laskimet, palovaroittimet jne.
• Jos kerralla tuotavien laitteiden määrä on suuri (normaali auton peräkärryllinen /
pakettiautokuorma tai vastaava), tuojan on ennen kuorman tuontia otettava yhteyttä Ylä-Savon
jätekeskukseen (puh. 017 743 379) jotta voidaan varmistaa, että keräysvälineissä on tilaa ko.
laite-erälle.
• Jos kerralla tuotavien laitteiden määrä on hyvin suuri (traktorikuorma, kuorma-autokuorma tms.)
kuormaa ei oteta vastaan jätekeskukselle vaan tuojaa kehotetaan ottamaan yhteyttä ja sopimaan
sähkölaitteiden vastaanotosta jonkin seuraavista kanssa:
Ruotsalainen Trucking Oy
Linnankyläntie 25 74160 Iisalmi
Vaaralliset jätteet ja sähkölaitteet. HUOM! ei loisteputkia tms. lamppuja.
Jätteiden vastaanotosta sovittava ennen kuorman vientiä, p. 044 7551 942
Kierto Ympäristöpalvelut Oy
Vaaralliset jätteet, sähkölaitteet, loisteputket tms. lamput.
Noutavat vaaralliset jätteet tilauksesta.
Juha Tienpää, p. 050 400 7341, j.tienpaa@gmail.com
Lassila-Tikanoja Oyj
Vaaralliset jätteet, sähkölaitteet, loisteputket tms. lamput.
p. 010 636 7000
Kuusakoski Oy, Airakselan toimipiste, p. 020 7817500
SER-tuottajayhteisö ry
Toiminnanjohtaja Arto Puumalainen, p. 050 438 263, arto.puumalainen@serty.fi

6.4. Loisteputket, energiansäästölamput, kaasupurkauslamput
Jäteluokka
Käsittely
Alv 24%
Yhteensä
Loisteputket,
Lajitteluasemalle.
kaasupurkausl
maksuton
maksuton
maksuton
amput
• Kelpaa: loistelamput (myös erilaiset pistokanta- ja energiansäästölamput),
kaasupurkauslamput (erilaiset elohopea-, sekavalo-, natrium- ja monimetallilamput)
• Ei kelpaa: hehkulamput (sekajätettä), halogeenilamput (sekajätettä), autonlamput (sekajätettä)
• Ylä-Savon jätekeskuksessa vastaanotetaan kaikilta tuojilta kerralla korkeintaan 50 kpl:n eriä. Jos
tuotava määrä on suurempi, tuojan pitää ottaa etukäteen yhteyttä Ylä-Savon jätekeskukseen
(puh. 017 743 379), jotta voidaan varmistaa että keräysvälineissä on tilaa ko. laite-erälle.
• Lamput tulee laittaa tuojan toimesta laatikoihin ilman päällyspahveja.
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