JÄTTEENKÄSITTELYMAKSUT 2022
Suuret kuormat / raskas kalusto

HINTA

HINTA

(ALV. 0 %)

(ALV. 24 %)

€ / tonni

€ / tonni

HINTA

HUOM.

JÄTELAJI

HINTA

(ALV. 0 %)

(ALV. 24 %)

€ / tonni

€ / tonni

HUOM.

VAARALLISET JÄTTEET *

Biojäte

83,97

104,12

(1

Öljynerotuskaivoliete

270,53

335,46

Biojäte II-laatu

(pakkauksellinen biojäte)

83,97

104,12

(1

Öljynerotuskaivoliete
(kiinteät)

595,16

738,00

Risut ja oksat

20,00

24,80

Vaarallinen jäte, ryhmä 1

7180,00

8903,20

(2 a

Puutarhajäte

35,00

43,40

Vaarallinen jäte, ryhmä 2

2910,00

3608,40

(2 b

Tietosuojapaperi

800,00

992,00

Vaarallinen jäte

15,00 €/

18,60 €/

(2 c

160,00

198,40

Lanta (hevosen ja karjan)

50,00

62,00

Sekalainen risu- ja
puutarhajäte

80,00

99,20

Puhdistamoliete

Pyydä tarjous

Viemäriliete (kiinteä) *

195,00

241,80

Viemäriliete (nestemäinen) *

195,00

241,80

(nestemäiset)

(vastaanottomaksu)

krt

Asbesti (yli 100 kg)

kotitaloudet, peräkärry tai pakettiauto

krt

(1 Suuremmista jäte-eristä pyydä tarjous Mustankorkealta.
(2 a Laboratoriokemikaalit ja muut vaaralliset jätteet
pl. (2 b ja (2 c jätteet.
(2 b Aerosolit, maalit, vahat, kiinteät öljyiset jätteet, öljynsuodattimet, liuottimet, pakkasnesteet, hapot/emäkset, lääkkeet sekä
torjunta- ja suoja-aineet.

MUUT MAKSUT
Punnitusmaksu

11,00 €

13,64 €

(2 c Voitelu- ja hydrauliöljyt.

Punnituspalvelu

20,16 €

25,00 €

HUOM! Vaarallisten jätteiden minimiveloitus on 10 kiloa.

Kuorman purkamisen
avustaminen konetyönä

80,00 €/h

99,20 €/h

Lajittelu- ja/tai siirtomaksu

100,00 €

124,00 €

Jäteraportointi

20,16 €/kpl

25,00 €/kpl

(4

Tiliasiakkuuden
pika-avausmaksu

20,16 €

25,00 €

(5

Haudattavan jätteen
peittomaksu

28,00 €

34,72 €

Maksumuistutus

5,00 €/lasku

(jätteentuonnin yhteydessä)

(ilman jätteentuontia)

/kuorma

/kuorma

/kuorma

/kuorma

/kuorma

/kuorma

(3 Hintaan lisätään punnitusmaksun lisäksi haudattavan jätteen
peittomaksu.
(4 Laskutukseen liittyvät raportit ja kertaluonteiset vuosiraportit
ovat maksuttomia. Muista lisäraporteista peritään maksu.

/kuorma

/kuorma

(5 Tiliasiakkuuden hakeminen ja avaus on maksutonta, mikäli
asiakkuutta on haettu ennen jätekeskuksella asiointia. Asioinnin
yhteydessä tehdystä asiakkuuden pika-avauksesta peritään maksu.
Kaikista punnittavista jätekuormista veloitetaan
punnitusmaksu.

* Vaarallisista jätteistä ja viemärilietteistä vaaditaan siirtoasiakirja.
Hinnasto voimassa 1.1.2022 alkaen.

24/7

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

(3

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

