JÄTTEENKÄSITTELYMAKSUT 2022
Laukaan pienjäteasema

Laukaan pienjäteasema palvelee ns. pienkuormia, jotka kotitaloudet
tuovat pienjäteasemalle henkilö- tai pakettiautolla ja peräkärryllä.
Hinnat edellyttävät lajittelua Mustankorkean lajitteluohjeiden mukaisesti.
Kuormasta peritään vain yksi maksu kalleimman jätelajin mukaan.
HUOM! Maksuvälineenä käy ainoastaan pankki- tai luottokortti.

AJONEUVO

HINTA

HUOM.

(ALV. 24 %)

Pienkuormamaksu (henkilöauto)

10,00 €

Pienkuormamaksu (henkilöauto + peräkärry tai pakettiauto)

25,00 €

Pienkuormamaksu (pakettiauto + peräkärry)

40,00 €

JÄTELAJI

HINTA

Sekajäte

pienkuormamaksu

Tiili ja betoni

pienkuormamaksu

Puujäte

7,00 €/kuorma

Risut ja oksat (peräkärrykuormat)

12,50 €/päivä

(1

Puutarhajäte (peräkärrykuormat)

12,50 €/päivä

(1

Kartonki

veloituksetta

Paperi

veloituksetta

Lasipakkaukset

veloituksetta

Kyllästetty puu (alle 1 m3 erät)

veloituksetta

Vaaralliset jätteet

veloituksetta

(2

(1 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.
(2 Koskee tavanomaisia kotitalouksien vaarallisia jätteitä, joiden määrä on alle 50 kg/litraa/päivä.
50 kg/litraa/päivä ylimenevä osuus hinnoitellaan suurten kuormien hinnaston mukaisesti.

Lisäksi Väentupa vastaanottaa samalla tontilla:
JÄTELAJI

HINTA

Metalli

veloituksetta

Sähkölaitteet (SER)

veloituksetta

24/7

Neuvonta ja
sähköinen asiointi
www.mustankorkea.fi
live chat -asiakaspalvelu
arkisin ma–pe 8–22
la–su 10–18

Mustankorkean
jätekeskus
arkisin ma–pe 7–19
la 9–14 (touko–elo)

Laukaan
pienjäteasema
arkisin ti ja to 14–19
la 10–14 (touko-elo)

Toimisto
asiakaspalvelu@mustankorkea.fi
p. 010 325 3900
arkisin ma–pe 9–15

Ronsuntaipaleentie 204
40500 Jyväskylä

Katajamäentie 6
41340 Laukaa

Kivääritehtaankatu 6 C
40100 Jyväskylä

JÄTTEENKÄSITTELYMAKSUT 2022
Laukaan pienjäteasema

1. Tarkista Laukaan pienjäteaseman aukioloajat netistä. Pienjäteasemalle ei saa jättää jätteitä, kun asema on
suljettu. Olemme avoinna arkisin tiistaisin ja torstaisin klo 14–19 sekä touko-elokuussa lauantaisin klo 10–14
(arkipyhät olemme kiinni).
2. Aja lajittelupisteellemme osoitteeseen Katajamäentie 6, Laukaa. Aja portista sisään ja seuraa opasteita.
3. Lajittele kuorman jätteet ohjeiden mukaan oikeille lavoille. Kysy tarvittaessa neuvoa, autamme sinua
mielellämme.
4. Maksa kuorma työntekijällemme pankki- tai luottokortilla. Tunnistat työntekijämme keltaisista vaatteista.

Huom! Havainnekuva, lavapaikat voivat muuttua
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