Jätelain mukaan kunnan
vastuulle kuuluvan jätehuollon

HINNASTO
1.6.2018 ALKAEN

JÄTEKESKUS JA JÄTEASEMAT
Kotitaloudet ja julkinen hallinto

RASKAS LIIKENNE JA PAKETTIAUTOT
KONTIOSUON JÄTEKESKUS

Toimi näin:

1. Aja vaa’alle.
2. Sammuta auto ja anna kuorman tunniste- ja laskutustiedot. Luovuta siirtoasiakirja,
mikäli se ko. jätteestä vaaditaan.

3. Seuraa ohjeita ja kylttejä kuorman purkupaikalle. Pura kuorma oikeaan paikkaan.
Jos olet pakettiautolla, lajittele kuorma lajittelukentällä.

4. Palaa vaa’alle.
5. Punaisen vaakavalon sammuttua punnitus on suoritettu.

Vaa’alta palattuasi maksa kuorma ja saat lähtiessäsi mukaasi punnitustositteen.

JÄTELAJI

€, alv 0%

Arina- ja lentotuhka
104,66 €/t
Asbesti
143,91 €/t
Asfaltti
10,00 €/t
Betoni, murskattu, alle 150 mm, ilman rautoja
10,00 €/t
Betoni, murskaamaton, yli 150 mm
104,66 €/t
Biojäte
91,94 €/t
Erityisjäte
143,91 €/t
Kannot
104,66 €/t
Kannot, hyödynnettävät
104,66 €/t
Kestopuu
133,74 €/t
Kivet, läpimitta yli 300 mm (myös ylijäämämaan seassa)
8,31 €/t
Käsitelty puu
104,66 €/t
Lasi
89,83 €/t
Liete
104,66 €/t
Metalli
veloituksetta
Poltettava jäte
104,66 €/t
Puhdas maa
4,15 €/t
Puhdas puu
104,66 €/t
Punnitusmaksu
9,97 €/kpl
Puutarhajäte, raskas liikenne
16,61 €/t
Puutarhajäte, pakettiautot
8,06 €/krm
Rakennusjäte
104,66 €/t
Rakennusjäte, lajittelematon
209,33 €/t
Sadevesikaivojen hiekka
9,97 €/t
Sähkölaitteet kotitalouksilta
veloituksetta
Teollisuusjäte
104,66 €/t
Tiili
10,00 €/t
Vaarallinen jäte
erillinen hinnasto
Öljyinen maa, öljypitoisuus > 2500 mg/kg
209,33 €/t
Öljyinen maa, öljypitoisuus 300 - 2500 mg/kg
29,90 €/t

HUOMIOITAVAA
Lisämaksu vaarallisten jätteiden lajittelusta 50 €/h, sis. alv 24%.

€, alv 24%

129,78 €/t
178,45 €/t
12,40 €/t
12,40 €/t
129,78 €/t
114,01 €/t
178,45 €/t
129,78 €/t
129,78 €/t
165,84 €/t
10,30 €/t
129,78 €/t
111,39 €/t
129,78 €/t
veloituksetta
129,78 €/t
5,15 €/t
129,78 €/t
12,36 €/kpl
20,60 €/t
10,00 €/krm
129,78 €/t
259,57 €/t
12,36 €/t
veloituksetta
129,78 €/t
12,40 €/t
erillinen hinnasto
259,57 €/t
37,08 €/t

KOTITALOUDET
VOIVAT TUODA

PIENKUORMAT

VELOITUKSETTA

KONTIOSUON JÄTEKESKUS JA JÄTEASEMAT
Mitä voi tuoda?

Kotitaloudet voivat toimittaa Kontiosuon jätekeskukselle ja paikallisille
jäteasemille sellaiset jätteet, joita ei voida laittaa kodin tavalliseen
jäteastiaan kokonsa, määränsä tai laatunsa vuoksi.

Kontiosuon jätekeskus

Paikalliset jäteasemat

• Ottaa vastaan pienkuormana
henkilöauton peräkärrykuormia tai
muita henkilöautolla tuotavia pieneriä,
joiden enimmäispaino on 300 kg ja
enimmäistilavuus 2 m³.
• Suuremmat kuormat punnitaan ja
kuormat laskutetaan jätekeskuksen
vastaanottohintojen €/tonni mukaan.
• Pakettiautot punnitaan aina lukuun
ottamatta puutarhajätekuormia.
Maksu määräytyy jätelajin ja kuorman
painon mukaan perustuen jätekeskuksen
vastaanottohintoihin €/tonni.
Pakettiautolla tuotava puutarhajäte
maksaa 10,00 €/kuorma.

• Ottaa vastaan henkilöauton
peräkärrykuormia tai muita
henkilöautolla tai pakettiautolla
tuotavia pieneriä, joiden
enimmäistilavuus on 5 m³.
• Pakettiautoja ei punnita.
• Maksu määräytyy 2 m³ saakka
pienkuormamaksuhinnaston
mukaan. Jokaisesta lisäkuutiosta
veloitetaan 0,5 kertaa kyseisen
jätelajin henkilöauto ja peräkärry
pienkuormamaksu. Veloitus
tehdään alkavan kuution mukaan.

• KARTONKI
3
• KESTOPUU < 1 m
ISET
• KÄYTTÖKELPO
VAATTEET
• LASIPURKIT JA -ASTIAT
• METALLI
• PAPERI
• SÄHKÖLAITTEET
• VAARALLISET JÄTTEET

• HEHKU- JA
HALOGEENILAMPUT
ITTÄISET POSLIINIYKS
•
JA KERAMIIKKA-ASTIAT

Pienkuormamaksut
€/KUORMA SIS. ALV 24%
MAA- JA
KIVIAINES
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POLTETTAVA
JÄTE
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tiili
betoni
asfaltti

Henkilöauto
Henkilöauto
ja peräkärry

risut
haravointijäte

Vähimmäismaksut Kontiosuon jätekeskuksella, kun henkilöauto-, henkilöauto ja peräkärrykuorman
tai pakettiautokuorman koko on korkeintaan 2 m³ ja 300 kg.
Vähimmäismaksut paikallisilla jäteasemilla, kun kuorman koko on korkeintaan 2 m³.

KOTITALOUKSIEN PIENKUORMIEN TUONTI
KONTIOSUON JÄTEKESKUS

JÄTEASEMAT

Toimi näin:
1. Seuraa ajo-ohjeita, pysähdy vaakarakennuksella

Toimi näin:
1. Maksa kuorma pankki- tai luottokortilla. Pidä

2.
3.

4.
5.

stop-merkin kohdalla ja maksa kuorma pankkitai luottokortilla. Pidä turvallisuussyistä
lemmikit ja lapset autossa.
Jatka opasteiden mukaan lajittelukentälle.
Lajittele huolellisesti erikseen bitumikate,
haravointijätteet, kartonki, kestopuu, puhdas
puu, käsitelty puu, kipsilevyt, lasi, metalli, maa- ja
kiviainekset, paperi, poltettavat jätteet, risut,
sähkölaitteet ja vaaralliset jätteet.
Huolehdithan, että purkupaikka jää siistiksi.
Kiitos käynnistä ja tervetuloa uudelleen!

2.

3.
4.

turvallisuussyistä lemmikit ja lapset autossa.
Lajittele huolellisesti erikseen bitumikate,
haravointijätteet, kartonki, kestopuu, kipsilevyt,
lasi, metalli, maa- ja kiviainekset, paperi, poltettavat
jätteet, puut, risut, sähkölaitteet ja vaaralliset jätteet.
Muista lajitella erikseen risut ja haravointijätteet
niiden erilaisen jatkokäsittelyn takia (paitsi
ei Ilomantsissa, jossa ei ole puutarhajätteen
vastaanottoa).
Huolehdithan, että purkupaikka jää siistiksi.
Kiitos käynnistä ja tervetuloa uudelleen!

MYYNTI

sis. alv 24%

KONTIOSUON
JÄTEKESKUKSELLA

Seulottu multa

10,00 €/m3

Kuorike

30,00 €/m3
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LAJITTELUKENTTÄ

Vaakarakennus

Kompostorit
(sis. kuivikepussin ja kompostimöyhentimen)

Biolan Pikakompostori 220 eco 380,00 €
UK-Muovi Greeny 250 l
Noutopalvelu

295,00 €
Kysy hintaa

Myymme jäteastioita
ja kompostoreita
myös paikallisilla
jäteasemilla.

KONTIOSUON JÄTEKESKUS
Kontiosuontie 11, 80260 Joensuu
p. 050 326 3528
Palvelemme arkisin ma klo 8–19 ja ti–pe klo 8–17

ILOMANTSIN JÄTEASEMA
Hatelotie 3, 82900 Ilomantsi
Palvelemme arkisin ma klo 9–13 ja to klo 15–19
p. 050 326 4493
KONTIOLAHDEN JÄTEASEMA
Nosturikatu 4, 80770 Kontiolahti As.
Palvelemme arkisin ma klo 15–19 ja to klo 9–13
p. 050 326 4017
POLVIJÄRVEN JÄTEASEMA
Ahertajantie 2, 83700 Polvijärvi
Palvelemme arkisin ti klo 9–13 ja to klo 14–18
p. 050 597 0254

Asiakaspalvelu

me
Palvelemme ja neuvom
arkisin klo 8 - 16

asiak01as3pa31lve8lu@19pu8has.fi
www.puhas.fi

Lisätietoa kierrätyksestä ja jätehuollosta
osoitteessa www.puhas.fi.

Pienkuormien
lajitteluohjeet löydät
www.puhas.fi
g tietopankki
g esitteet
g Kontiosuon jätekeskuksen lajittelukentän
ja jäteasemien lajitteluohjeet.

