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OHJEITA POLTTOKELPOISEN JÄTTEEN TOIMITTAJILLE
Ecomurske Oy vastaanottaa polttokelpoisia jätteitä murskattavaksi seuraavasti:
Vastaanotettava materiaali ei saa sisältää:
- Ongelmajätteitä
- Kiviä, tiiliä, hiekkaa, betonia, kattohuopaa, painekyllästettyä puuta
- Lasia, mineraalivillaa, isoja teräsosia, ruostumatonta terästä, alumiinia tai kuparia
- yli 1,2 metrin mittainen puu toimitettava erillään muovi- ja pahvijätteestä
( tai otetaan vastaan lajiteltavana jätteenä, vastaanottomaksu 95 € / t )
- sekalaisia materiaaleja sisältävien kuormien vastaanottomaksu määräytyy sen
sisältämän kalleimman laatuluokan mukaan
PUNNITUS
Punnitus tapahtuu Ylä-Savon Jätehuolto Oy:n jätekeskuksen vaakalla.
Vaaka-asemalle ilmoitetaan tuodun erän maksaja ja mistä tuotu ( työmaa ).
Vaakalle ilmoitetaan lajiksi polttokelpoinen jäte, vaakamaksu menee Ecomurske Oy:n
tiliin, joka veloitetaan laskun mukana asiakkaalta. Ecomurske Oy:n vastaanottaja
määrittelee tarkemmin kuorman laadun. Yli 200 kg:n kuormat tulee aina punnita.
Pieneristä (henkilöauton peräkärri- ja pakettiautokuormat) veloitetaan tarkastusmaksu 5,00 €.
Kuorman tarkastusmaksu peritään käteisenä vastaanotossa ennen kuorman purkua.
Kuormia, joista ei mene vastaanottomaksua ei punnita ( puhdas puu, puhdas pahvi ja paperi )

POLTTOKELPOISIA MATERIAALEJA OVAT:
- muovipussit, kääremuovit, rakennusmuovit
- paperi- ja kartonkipakkaukset, paperi ja pahvi
- puupakkaukset, puuaines-rakennuslevyt,
kuten vaneri, lastulevy, kovalevy, kaapistojen rungot
- puujäte, (ei painekyllästetty puu)
POLTTOKELPOISEEN JÄTTEESEEN EI KUULU:
-

ruokajätteet, puunlehdet, pihan siivousjätteet
metallit, lasi, lasikuitu, eristevilla, kipsilevy, betoni
ongelmajätteet, polttonesteitä sisältävät kanisterit
alumiinirasiat ja -tölkit, tuoremehutölkit
kahvipaketit ja vastaavat tyhjöpakkaukset
putket, letkut ja sähköjohdot, nahka, tekonahka ja kumi
muovimatot, muoviset seinäpinnoitteet ( PVC-muovia )
sekalaiset siivousjätteet
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VASTAANOTETTAVAT MATERIAALIT LUOKITELLAAN SEURAAVASTI:
Veroton hinta (suluissa verollinen hinta alv 24 %)
PIENERÄ I, arviomäärä alle 500 kg
kuorman tarkastusmaksu 4,03 €
- paketti-ja henkilöautojen peräkärrikuormat ja muut pienerät
- voivat sisältää kaikkia polttokelpoisia materiaaleja, ei kaatopaikkajätettä
- kyseisiä kuormia ei punnita ( ei ajeta vaakan kautta )

(5,00)

PUHDAS PUU
kuorman tarkastusmaksu 0,00 € (0,00)
- Puhdasta puuta, joka ei sisällä nauloja, ruuveja, maalia tai kyllästysaineita
- kyseisiä kuormia ei punnita ( ei ajeta vaakan kautta )
PUUJÄTE I
vastaanottomaksu 13,00 €/ t
- Puujäte, jonka mukana ei ole levyjä, maalia, betonia tai rautaosia
- SAA sisältää nauloja, ruuveja, hakasia, pohjamaalia
- EI saa sisältää kyllästettyä puuta
- kuormat punnittava vaaka-asemalla, vaakamaksu 2,54 € / kuorma

(16,12)

(3,15)

PUUJÄTE II
( kaikki erät )
vastaanottomaksu 55 €/ t
(68,20)
- Puujäte, jonka mukana EI ole betonia tai isompia rautaosia tai muita haitta-aineita
- esim. rakennusten purkupuutavara, kaapistojen rungot ja ovet, maalattu puu
- trukkilavat, puukehikot, puu- ja vanerilaatikot, puuaineslevyt
- EI painekyllästettyä puuta
- kuormat punnittava vaaka-asemalla, vaakamaksu 2,54 € / kuorma
(3,15)
POLTTOJÄTE, sekalainen
vastaanottomaksu 70 €/ t
- Rakennusten, kaupan, teollisuuden polttokelpoinen sekajäte
- voi sisältää pahvia, paperia, polttokelpoista pakkausmuovia
- pienempiä puuosia ja laudanpätkiä, esim. hedelmälaatikot, tiililavat jne.
- kuormat punnittava vaaka-asemalla, vaakamaksu 5,00 € / kuorma

(86,80)

(6,20)

LAJITELTAVA POLTTOJÄTE
vastaanottomaksu 95 €/ t
(117,80)
- Sekalaisia polttokelpoisia materiaaleja sisältävä kuorma joka sisältää yli 1,2 m
pitkää puuta, levyjä tai lavoja, jonka takia vaatii lajittelun ennen murskausta.
- mikäli sisältää polttokelvottomia materiaaleja, vastaanottomaksun lisäksi hylätyn
osan kaatopaikkamaksu ( mainittu alempana)
- kuormat punnittava vaaka-asemalla, vaakamaksu 5,00 € / kuorma
(6,10)
MUOVI, polttokelpoinen
vastaanottomaksu 45 €/ t
(55,80)
- Pelkästään polttokelpoista pakkausmuovia, pienet lannoite- yms. säkit (40 kg)
- Maatalouden paali- ja aumamuovit, suursäkit, muovikanisterit
- EI saa sisältää irtoaineksia, kuten lannoitetta, rehua tai vastaavaa
- kuormat punnittava vaaka-asemalla, vaakamaksu 5,00 € / kuorma
(6,10)
PAHVI ja PAPERI, kierrätyskelpoinen
ei vastaanottomaksua
- Puhdasta ruskeaa pahvia tai kierrätyskelpoista paperia ( ei sekaisin )
- kyseisiä kuormia ei punnita ( ei ajeta vaakan kautta )
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HYLÄTTY ERÄ, kaatopaikan jätemaksu 162,00 €/ t
- Murskattavaksi kelpaamaton kuorman osa
- JOS koko kuorma hylätään, veloitetaan myös kuljetus kaatopaikalle

(200,88)

POLTTOKELPOISIA MUOVILAATUJA OVAT:
( tunnusnumero on kiertävän kolmion sisällä ja kirjaintunnus sen alla )
PET (polyeteenitereftalaatti), tunnus 01
- virvoitusjuomapullot, kirkkaat pakkauskalvot, paistopussit
PE-HD (polyeteeni high-density), tunnus 02
PE-LD (polyeteeni low-density), tunnus 04
- hedelmä- ja muovipussit, pakastepussit
PP (polypropeeni), tunnus 05
- kirkkaat pakkauskalvot, syvävedetyt rasiat
PS (polystyreeni), tunnus 06
- rasiat, purkit
Tekniset muovit, tunnus 07
- jotka koostuvat yllämainituista muoveista (sekoite muoveja, esim PE-LD/PP)

NÄITÄ MUOVEJA EI SAA LAITTAA POLTTOJÄTTEEKSI
PVC-muovit, tunnus 03, (PVC:tä sisältävät yleisesti alla mainitut tuotteet )
- viemäriputket, sähköputket
- monet muovitetut kankaat kuten suihkuverhot, muovitetut liinat, kerniliinat
- sadevaatteet, pankki- ym. kortit, kovamuovit
- piirtoheitinkalvot, kontaktimuovi, muovitaskut, muoviset mapit, kirjojen kannet
- CD-levyjen ja kasettien muovikannet ja –kotelot, äänilevyt ja kasetit
- muovipressut, muoviset ritilät, vinyylimatot, muoviset lattiapäällysteet, muovitapetit
- ns. syvävedetyt myyntipakkaukset kuten tuulilasinpyyhkijöiden pakkaukset,
lääkepakkaukset, lelupakkaukset ( muovilaatu huomioiden, osa on kelpaavaa )
- monet muovilelut kuten barbit, rantalelut ja muoviset uima-altaat, vauvojen
purulelut, puhallettavat muovilelut
PUR (Polyuretaani)
- vaahtomuovit, polyuretaanieristeet
ABS (akryli-butaeteeni-styreeni)
- autonkorit, autojen kojelaudat, veneet, talouskoneet, vaateripustimet, legot,
jääkaappien reunukset ( merkintä ratkaisee, jos ei merkintää > kaatopaikalle )
PC (polykarbonaatti)
- suojakypärät, linssit, turvalasit, releet, muoviset tuopit, lastenjuomapullot
PA (polyamidit eli nylonit)
- sukkahousut, vetoketjut, ongensiimat, hammaspyörät, laakerit, ruuvit,
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kangasviirat, harjakset, (aromitiiviit pakkaukset)
PTFE (teflon)
- paistinpannut ja kattilat, pinnoitteet, putket, itsevoideltuvat liukulaakerit
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