JÄTTEENKÄSITTELYMAKSUT 2021
Mustankorkean jätekeskus

Lajittelupiha palvelee ns. pienkuormia, jotka kotitaloudet tuovat
jätekeskukseen henkilö- tai pakettiautolla ja perävaunulla. Hinnat
edellyttävät lajittelua Mustankorkean lajitteluohjeiden mukaisesti.
Kuormasta peritään vain yksi maksu kalleimman jätelajin mukaan.

AJONEUVO

HINTA

(ALV. 24 %)

Pienkuormamaksu (henkilöauto)

10,00 €

Pienkuormamaksu (henkilöauto + peräkärry tai pakettiauto)

25,00 €

Pienkuormamaksu (pakettiauto + peräkärry)

40,00 €

JÄTELAJI

HUOM.

HINTA

Sekajäte

pienkuormamaksu

Rakennusjäte

pienkuormamaksu

Tiili ja betoni

pienkuormamaksu

Kipsijäte

pienkuormamaksu

Asbesti (alle 100 kg)

pienkuormamaksu

Lasi

pienkuormamaksu

Lasi (lasipakkausjäte)

veloituksetta

Käsittelemätön puu

veloituksetta

Kyllästetty puu (alle 1 m erät)

veloituksetta

Paperi

veloituksetta

Kartonki

veloituksetta

Metalli

veloituksetta

Sähkölaitteet

veloituksetta

Vaaralliset jätteet

veloituksetta

Autonrenkaat (vanteettomat)

veloituksetta

Risut ja oksat (peräkärrykuormat)

12,50 €/päivä

(2

Puutarhajäte (peräkärrykuormat)

12,50 €/päivä

(2

Käsitelty puu

7,00 €/kuorma

3

(1

(1 Tavanomaiset kotitalouksien vaaralliset jätteet, alle 50 kg/päivä. Yli 50 kg kuormat suurten kuormien
hinnaston mukaisesti.
(2 Jos tuot saman päivän aikana useampia kuormia risuja ja oksia tai puutarhajätettä, maksu peritään vain
ensimmäisestä kuormasta. Loput samana päivänä tuodut kuormat otamme vastaan veloituksetta.
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JÄTTEENKÄSITTELYMAKSUT 2021
Mustankorkean jätekeskus

1. Aja vaa’alle mikrofonin luo ja avaa auton ikkuna.
2. Odota ohjeita. Vaaka-asemalla sinua ohjaavat liikennevalot.
3. Seuraa opasteita lajittelupihalle. Lajittele kuorman jätteet ohjeiden mukaan oikeille lavoille.
4. Aja vaaka-aseman luo parkkiin ja käy maksamassa jätemaksu vastaanottoon.

Huom: Havainnekuva,
lavapaikat voivat muuttua
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