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VASTAANOTTOHINNASTO JA LAJITTELUOHJEET
HAUTALANTIEN KIERRÄTYSASEMA

KIERRÄTYSASEMA
Enerkon

Ympäristöpalvelut

Oy

vastaanottaa

hyödyntämiskelpoisia

jätteitä

Tampereen

Linnainmaalla.

Kierrätysasemamme sijaitsee osoitteessa Hautalantie 17. Toimintamme on ympäristönsuojelulain (86/2000)
mukaisen ympäristöluvan ehtojen mukaista.

KUORMANTARKASTUS- JA VASTAANOTTOEHDOT
Kuorman

toimittajan

on

ilmoitettava

kuorman

sisältö

vastaanottajalle.

Kaikille

kuormille

tehdään

vastaanottotarkastus, minkä perusteella määräytyy kuorman maksuluokka. Mikäli kuorman purkuvaiheessa
ilmenee, että kuorma sisältää maksuluokkaan kuulumattomia materiaaleja tai muita sopimattomia materiaaleja,
voidaan maksuluokkaa muuttaa tai lisätä hintaan ylimääräinen lajittelumaksu. Koko kuorma hinnoitellaan siinä
olevan kalleimpaan maksuluokkaan kuuluvan jätteen perusteella. Kaikista kuormista peritään kuormamaksu, mikä
sisältää

punnitusmaksun

ja

laskutuskulut.

Kuorma

hylätään,

mikäli

se

joudutaan

toimittamaan

kokonaisuudessaan kaatopaikalle. Hinnastossa mainitsemattomat erät hinnoitellaan tapauskohtaisesti.

SIIRTOASIAKIRJAMENETTELY
Jätelaki (646/2011) edellyttää jätteen haltijan täyttävän siirtoasiakirjan kaikista rakennus- ja purkujätteistä ennen
kuljetusta. Sen tarkoitus on varmistaa jätteiden toimitus asianmukaiseen käsittelyyn ja luoda viranomaisille
edellytykset kuljetusten riittävään seurantaan ja valvontaan. Siirtoasiakirja on oltava mukana jätteen siirron aikana
ja se on annettava siirron päätyttyä jätteen vastaanottajalle. Siirtokirjoja saa veloituksetta vaakatoimistolta.

MAKSUEHDOT
14 päivää netto. Huomautusaika 7 päivää. Viivästyskorko 11,5 %.

YHTEYSTIEDOT
Osoite

Hautalantie 17, 33560 Tampere

Avoinna

ma – pe klo 07.00 - 16.00
(muina aikoina sopimuksen mukaan)

Vaakatoimisto

040 545 0287

Neuvonta ja myynti

050 306 3325 tai 040 083 8344

Laskutus

050 401 7802
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Käytetty puu A Käsittelemätön puhdas puu (Aluokka)

Uudisrakentamisesta tuleva puhdas puujäte ja käsittelemätön
puutavara, esim.
− lankut ja laudat
− trukkilavat
Saa sisältää nauloja

Luonnonpuu

B

Käsitelty puu ja levyt
(B-luokka)

Kemiallisesti käsitelty ja rakennustoiminnassa syntyvä,
epäpuhtauksia sisältävä puujäte, esim.
− valumuottina käytetty vaneri
− puhdas lastulevy
− sokkelilaudat
− vain puuta sisältävät ovet, kaapit, kalusteet (pieniä
nauloja, hakasia, ruuveja ja heloituksia ei tarvitse
poistaa)
Ei saa sisältää:
− suurempia, haketusta haittaavia metallinkappaleita
− betonia tai muovia
− kyllästettyä puuta
− maalattua puuta

C

Purku- ja saneerauspuu
(C-luokka)

Purkupuu, esim.
− ikkunakehykset - ja ovet
− keittiökalusteet muovi-kiinnikkeineen,
muovi/metallikorit poistettava
− maalattu puu
Ei saa sisältää:
− kyllästettyä puuta
− betonia eikä suuria murskausta haittaavia
metallinpaloja

D

Kyllästetty puu (D-luokka)

Kyllästysaineilla tai vastaavilla käsitelty puu.

P1

Risut

Erikseen tuodut puhtaat risukuormat.

K1

Kannot, ei maa-aineksia

Pilkotut ja vain vähän maa-aineksia tai kiviä sisältävät kannot
erikseen tuotuna.

K2

Kannot, kokonaiset tai maa-aineksia
sisältävät

Pilkkomattomat ja/tai maa-aineksia sisältävät kannot

Energiajäte

Syntypaikkalajiteltu, energiahyödyntämiseen kelpaava
materiaali, esim. Rakennustyömaiden lajiteltu rakennusjäte
− puuta (ei kyllästettyä)
− muovia (ei PVC:tä)
− pahvia ja kartonkia.
Ei saa sisältää:
− energiahyödyntämiseen soveltumattomat
materiaalit (kipsi, villa, PVC, betoni, tiili jne.)

Rakennusjäte E
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R

Rakennusjäte

B1

Betoni (puhdas), palakoko < 150 mm Puhdasta betonia sisältävät kuormat, betonipalojen koko alle
150 mm

B2

Betoni (puhdas), palakoko > 150mm

Terästä sisältävä betoni, betonipalojen koko alle 500 mm.

T

Tiili

Puhdas tiili.

M

Metalli

Metallia sisältävät kuormat.

AF

Asfalttijäte

Puhdasta asfaltti sisältävät kuormat.
Ei saa sisältää:
Muita jätteitä, kuten styroksia tai maa-aineksia.

KJ

Kiinteistöjen irtaimistojäte,
lajiteltava

esim. Kiinteistöjen tyhjennyksestä syntyvä jäte. Sisältää
hyödynnettävää jätettä, käsin lajiteltava.
Ei saa sisältää:
Vaarallisia jätteitä, kuten akut, loisteputket,
liuottimet, öljyt jne.
Joustinpatjat

EE

Eriste-elementti

Betoniset, eristemateriaalia tai muita rakenteita sisältävät
kattoelementit, sokkelielementit, seinäelementit ym.
Saumausmassat puhdistettava.

BH Bitumihuopa
Muut maksut K

Käsittelymaksu

Rakennus- ja purkutoiminnassa syntyvä lajittelematon
materiaali, kuten
− sekalainen puujäte
− muovi (myös PVC-muovi)
− pahvi, kartonki
− eristelevyt (styrox, villa, EPS, tuulensuoja)
− metalli ja kaapelit
− betoni ja tiili
Ei saa sisältää:
− vaarallisia jätteitä (asbesti, raskasmetallit, PCB)
− kotitalous- ja biojätteitä
− sähkölaitteita tai loisteputkia

Pelkkää bitumihuopaa sisältävät kuormat
Peritään kaikista kuormista

M1 Lajittelumaksu

Peritään, jos tarkastuksessa todetaan, että kuorma sisältää
useita toisiinsa sopimattomia jätejakeita.

M2 Hylätty kuorma

Kuorma hylätään mikäli, se joudutaan kokonaisuudessaan
kuljettamaan kaatopaikalle

*Koko jätekuorma hinnoitellaan siinä olevan, kalleimpaan maksuluokkaan kuuluvan jätteen perusteella.
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Hinnasto 1.5.2018 alkaen
Puu-, energia- ja betonijätteen kierrätysasema Tampereella

Maksuluokka
Käytetty puu

Luonnonpuu

Rakennusjätteet

Muut maksut

Jätemaksu
€/t (ALV 0 %) €/t (ALV 24 %)
A
B
C
D

Käsittelemätön puhdas puu (A-luokka)
Käsitelty puu ja levyt (B-luokka)
Purku- ja saneerauspuu (C-luokka)
Kyllästetty puu (D-luokka)

0,00
10,00
14,52
197,58

0,00
12,40
18,00
245,00

K1 Kannot, pilkotut
K2 Kannot, kokonaiset tai maa-aineksia
sisältävät

0,00
37,90

0,00
47,00

E
R
B1
B2
EE
M
KJ
AF
BH

84,68
129,03
15,32
35,48
100,00
0,00
120,97
8,00
85,48

105,00
160,00
19,00
44,00
124,00
0,00
150,00
9,92
106,00

19,36
79,84
161,29
12,90

24,00
99,00
200,00
16,00

Energiajäte
Sekalainen rakennusjäte
Betoni (puhdas), palakoko alle 150 mm
Betoni (puhdas), palakoko yli 150 mm
Eriste-elementti
Metalli
Kiinteistöjen irtaimistojäte, lajiteltava
Asfaltti
Bitumihuopa

K Kuormamaksu*
M1 Lajittelumaksu **
M2 Hylätty kuorma***
Autonrengas
P Punnitus erillisenä palveluna
L Lavojen tyhjennys (Tampereen alueella)

€/kpl (ALV 0 %)€/kpl (ALV 24 %)
10,48
13,00
58,06
72,00

Ehdot
* Kuormamaksu peritään kaikista kuormista. Sisältää punnitusmaksun ja laskutuskulut.
** Jos tarkastuksessa todetaan kuorman sisältävän sinne kuulumattomia jätteitä tai kuorman sisällön
poiketessa ilmoitetusta sisällöstä.
*** Kuorma hylätään, mikäli se joudutaan kokonaisuudessaan kuljettamaan kaatopaikalle.

Vastaanotto MA-PE klo 07-16
Hautalantien kierrätysasema
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