HINNASTO 2021
HYVINKÄÄ, HÄMEENLINNA, JÄRVENPÄÄ, NURMIJÄRVI, VALKEAKOSKI. Kaikki hinnat alv 0%.
1. PUUJÄTE

HINTA €/t

1.1 Puhdas puujäte

15,00

1.2 Sekalainen, purku ja saneerauspuujäte

30,00

1.3 Puhdas puujäte alle 2m3 (ei punnitusmaksua) *Hinta / 1 kuorma

8,07*

1.4 Purkupuujäte alle 2m3 (ei punnitusmaksua) *Hinta / 1 kuorma

8,07*

2. SEKALAINEN RAKENNUSJÄTE
2.1 Rakennusjäte 1

163,00

2.2 Rakennusjäte 2

187,00

2.3 Sekalaisen rakennusjätteen minimihinta (ei punnitusmaksua). Jätettä 0–50 kg *Huom! Hinta / 1 kuorma

8,07*

3. ENERGIAJÄTE
Huom! Energiajätteen vastaanotto vain Hämeenlinnan Karanojan asemalla.

99,00

4. PUNNITUS- JA VASTAANOTTOMAKSU
*Huom! Hinta / 1 kuorma

19,00*

5. VAIHTOLAVAN PUHDISTUSPALVELU (tarvittaessa)
**Huom! Hinta / 1 kerta

28,23**

6. LASKUTUS JA TILINHOITOPALVELUT
***Huom! Hinta / 1 lasku

6,00***

MUUTOS 1.1.2020
Markkinaehtoisen (yritykset) sekalaisen rakennusjätteen ja puujätteen vastaanotto siirtyi 1.1.2020 alkaen Tehokierto Oy:lle, joka on Kiertokapulan
ja Destacleanin yhteisyritys. Tehokierto vastaanottaa jätteen Kiertokapulan asemilla (Järvenpää, Nurmijärvi, Hyvinkää, Hämeenlinna, Valkeakoski).
Vastaanotto tapahtuu edelleen Kiertokapulan vaaoilla, mutta jätteen vastaanottomaksun perii Tehokierto Oy.
Sujuvan asioinnin varmistamiseksi toimi seuraavasti:
1. Täytä tilinavaussopimus
2. Jätä sopimus Kiertokapulan vaakahenkilöstölle tai lähetä se skannattuna sähköpostiin info@tehokierto.fi

VASTAANOTTOEHDOT
Jätteentoimittaja vastaa tuomansa jätemateriaalin laadusta ja laskun suorituksesta. Jätteen vastaanottaja voi kieltäytyä vastaanottamasta toimitusta, jos on syytä epäillä niiden sisältävän vastaanottoon kelpaamatonta jätemateriaalia. Rakennus- ja purkutyömailta peräisin olevan jätteen
toimituksen yhteydessä on oltava jätteen siirtoasiakirja. Vastaanottajalla on oikeus velvoittaa jätteentoimittajaa viemään pois tarkastuksessa
vastaanottokelvottomaksi osoittautunut kuorma. Tästä aiheutuvista kustannuksista vastaa jätteentoimittaja. Jätteentoimittajalla on yksi kuukausi
toimituspäivästä aikaa reklamoida vastaanottajaa kuorman jätteen laaduttamisesta.
Kuormien purkamiseen liittyvät apukonetyöt, lavojen kaavinnat sekä puristimien tyhjennykset suoritetaan vain tilaajan omalla vastuulla ja vain mikäli
se katsotaan olevan mahdollista ilman ilmeistä vaurioriskiä.
Pidätämme oikeuden keskeyttää tuotteiden vastaanoton, jos toimintamme lupaviranomaisten toimesta keskeytyy meistä riippumattomista syistä
tai alueen vastaanottokyky estyy.
Luottokelpoisille asiakkaille voimme kirjallisen hakemuksen perusteella avata asiakastilin. Tilihakemuslomakkeita on saatavilla kierrätysasemalta ja
kotisivuiltamme osoitteesta tehokierto.fi.

LAJITTELUOHJEET
1. PUUJÄTE
1.1 Puhdas puujäte
Käsittelemätöntä puuta tai puutuotteita, joista voidaan valmistaa biopolttoaineita energiatuotantoon ja kierrätysraaka-aineita (EoW). Näitä ovat
mm. puupakkaukset ja -lavat, uudis- tai korjausrakennuksilta tuleva käsittelemätön puu- ja sahatavara, viilu, pinnoittamattomat kuitulevyt (HDF)
ja lämpökäsitelty puu. Materiaali voi sisältää pieniä määriä nauloja, hakasia ja ruuveja yms. metalleja.
1.2 Sekalainen purku- ja saneerauspuujäte
Sekalainen puujäte on kemiallisesti käsiteltyä, liimattua tai pinnoitettua puuta tai puutuotteita, joista voidaan valmistaa biopolttoaineita energiatuotantoon ja kierrätysraaka-aineita (EoW). Näitä ovat mm. maalatut puutuotteet, vaneri, kaluste- ja lastulevyt, liimaa sisältävät kuitulevyt (HDF),
HDF- ja OSB-levyt, puu- tai MDF-listat. Materiaali saa sisältää pieniä määriä heloja, nauloja, hakasia yms. metalleja.
Purku- ja saneerauspuujäte, josta voidaan valmistaa kierrätyspolttoainetta energiatuotantoon (sovelletaan jätteenpolttoasetusten normeja).
Materiaali on pääsääntöisesti rakennusten purku - ja saneerauskohteista tulevaa kemiallisesti käsiteltyä puuta (ei kyllästettyä puuta). Materiaali
saa sisältää pieniä määriä eristepaperia ja -pahvia sekä puupurua ja -lastua. Materiaali saa sisältää pieniä määriä heloja, nauloja, hakasia yms.
metalleja.

2. SEKALAINEN RAKENNUSJÄTE
Rakennusjäte
Rakentamisesta ja saneeraamisesta syntynyttä hyödyntämiskelpoista materiaalia sisältävä sekalainen jäte. Materiaali ei saa sisältää vaarallisia
jätteitä.
Rakennusjäte 2.1 Kuorma pääosin tai selkeästi suoraan materiaalina tai energiana hyödynnettävää jätettä.
Rakennusjäte 2.2 Kuorma pääosin tai selkeästi jatkokäsittelyä vaativaa jätettä.

3. ENERGIAJÄTE
Kuorma koostuu materiaaleista, jotka voidaan sellaisenaan hyödyntää energiatuotannon raaka-aineena. Kuorma voi sisältää puuta (ei kyllästettyä
puuta), muovia (EI PVC-muovia), eristelevyä tai -materiaalia (EPS, XPS, PU), kartonkia, pahvia ja paperia sekä tekstiilejä. Kuorma ei saa sisältää
elintarvikejätettä eikä muuta vastaavaa biojätettä.

KIELLETYT JÄTTEET VASTAANOTETTAVISSA JÄTEKUORIMISSA
Vastaanotettava rakennusjäte ei saa sisältää vaarallisia jätejakeita. Vaarallisia jätteitä ovat mm. maalit, liimat, lakat, liuottimet, asbesti, öljyt, loisteputket, kyllästetty puu, akut sekä painepakkaukset ja -säiliöt. Rakennusjäte ei myöskään saa sisältää autonrenkaita, eikä sähkö- ja elektroniikkalaitteita. Katso jäteasetuksen liite 4: http://www.finlex.fi/data/sdliite/liite/6094.pdf. Mikäli vastaanotetussa rakennusjätekuormassa havaitaan yllä
mainittuja kiellettyjä jakeita, toimitamme ne jatkokäsittelylaitokseen, jonka ympäristöluvassa ko. materiaalien käsittely on sallittu. Näistä
toimenpiteistä perimme ylimääräisen jätejaekohtaisen käsittelymaksun.
Lajitteluohjeet löydät myös kotisivuiltamme osoitteesta tehokierto.fi.

HYVINKÄÄN KIERRÄTYSASEMA
Kapulasillantie 2, 05880 Hyvinkää
Avoinna arkisin klo 07–19

HÄMEENLINNAN KIERRÄTYSASEMA
Karanojantie 145, 13430 Hämeenlinna
Avoinna arkisin klo 07–19

JÄRVENPÄÄN KIERRÄTYSASEMA
Hyötykuja 3, 04400 Järvenpää
Avoinna arkisin klo 07–19

NURMIJÄRVEN KIERRÄTYSASEMA
Iivarin metsätie 224, 01900 Nurmijärvi
Avoinna arkisin klo 07–19

VALKEAKOSKEN KIERRÄTYSASEMA
Meijerikuja, 37600 Valkeakoski
Avoinna ma-to 10–18, pe 9–15

TEHOKIERTO OY
Mänkimiehentie 10, 02780 Espoo
p. 040 154 5009, info@tehokierto.fi

