
alkaen 1.1.2021

Tämä hinnasto koskee pilaantuneiden maa-ainesten vastaanottoa ja käsittelyä ja on voimassa toistaiseksi

Tilaajan on ilmoitettava MKO Ympäristöpalvelut Oy:lle kunnostuskohteen sijainti- ja asiakastiedot osoitteeseen info@mkoymparistopalvelut.fi
kolmea työpäivää ennen massojen toimittamista. Suuremmista (massamäärä > 500 tonnia) kohteista on aina sovittava erikseen.
MKO Ympäristöpalvelut Oy:n yhteyshenkilönä on Jani Burman, p. 040 585 1185.

MKO Ympäristöpalvelut Oy käsittelee jätteet ympäristölupansa ja voimassa olevien lakien sekä asetusten mukaisesti.
Pidätämme oikeuden olla vastaanottamatta pilaantuneita maa-aineksia, jos ne eivät sovellu laadultaan tai
määrältään käsittelymenetelmiin tai vastaanottokapasiteettiin.

Vastaanotettavista pilaantuneista maa-aineksista tulee olla kaatopaikkakelpoisuuslausunto ja analyysitodistukset.

HINNAT PILAANTUNEILLE MAA-AINEKSILLE
BENSIINIHIILIVEDYT €/TN (ALV 0%)
Pitoisuus < 500 mg/kg 30,00 €             
Pitoisuus 501-5 000 mg/kg 55,00 €             
Pitoisuus 5 001-10 000 mg/kg 80,00 €            
ÖLJYHIILIVEDYT
Pitoisuus  < 2500 mg/kg 30,00 €             
Pitoisuus 2501-5 000 mg/kg 45,00 €             
Pitoisuus 5 001-10 000 mg/kg 55,00 €             
Pitoisuus 10 001-20 000 mg/kg 80,00 €            
PAH-YHDISTEET
Pitoisuus  < 150 mg/kg 30,00 €             
PCDD/F-YHDISTEET
Pitoisuus  < 0,015 mg/kg 30,00 €             
PCB-YHDISTEET
Pitoisuus  < 50 mg/kg 30,00 €             
Pitoisuusraja-arvot tulee osoittaa analyysitodistuksella ja raja-arvot ylittäviä jätemaa-aineksia ei vastaanoteta.

Bensiinihiilivedyillä pilaantuneille maa-aineksien vastaanottohinnat ovat voimassa, jos yksittäisten VOC-yhdisteiden ja
oksygenaattien pitoisuudet alittavat VNa 214/2007 mukaisen ylemmän ohjearvotason. Pitoisuuksien ylittäessä ylemmän 
ohjearvotason vastaanottohinta on vähintään 60,00 €/tonni.

Muiden sellaisten haitta-aineiden osalta (mm kloorifenolit, raskasmetallit, liuottimet), joille on annettu raja-arvo kaatopaikkasijoittamiselle, 
maamassojen tulee olla luokiteltu tavanomaisen jätteen kaatopaikalle sijoitettavaksi ja vastaanottohinta määritetään tapauskohtaisesti
Jätettä sisältävä pilaantunut maa-aines hinnoitellaan tapauskohtaisesti. Mikäli pilaantunut maa-aines sisältää jätteitä, 
tulee tilaajan merkitä se siirtoasiakirjaan. 

Punnitus- ja kirjaamiskuluja veloitetaan 15,00 €/kuorma. Massojen vastaanotosta toimitetaan laskutuksen yhteydessä laskutus ja
kuormaraportti. Muusta raportoinnista perimme maksua 34,00 €/raportti.

Sekapilaantuneiden maamassojen käsittelykustannus on aina korkeimman mukainen.
Ilman analyysitodistusta tai siirtoasiakirjaa saapuvista maamassoista veloitamme 230,00 €/tonni.

Tilaajan vastuu
Pilaantuneiden maamassojen tulee olla luokiteltu tavanomaisen jätteen kaatopaikalle sijoitettavaksi. Kaatopaikkakelpoisuus
on selvitettävä eräkohtaisesti ja vähintään yhdestä kokoomanäytteestä 2 000 tonnia maa-ainesta kohti.
Selvitys on toimitettava ennen maamassojen toimitusta. Mikäli haitta-aineelle ei ole olemassa raja-arvoa
kaatopaikkasijoittamiselle, tulee tilaajan selvittää se erikseen ympäristöviranomaiselta. Tällaisissa tapauksissa tulee selvittää 
työturvallisuuteen liittyvät asiat myös loppusijoittamisen osalta, ja massoista on sovittava aina erikseen MKO Ympäristöpalvelut Oy:n kanssa.

Mikäli vastaanotetuissa massoissa todetaan käsittelyn aikana muita haitta-aineita tai haitta-aineiden pitoisuudet poikkeavat
ilmoitetuista pitoisuuksista, siirtyy massojen käsittelyvastuu niiltä osin tilaajalle.

Laskutus ja maksuehto
Hintoihin lisätään kulloinkin voimassa oleva arvonlisävero. MKO Ympäristöpalvelut laskuttaa tilaajaa  kahdesti kuukaudessa. 
Maksuehto on 14 vrk laskun saapumisesta. Yliajalta peritään viivästyskorkoa kulloinkin voimassa olevan korkolain mukaisesti.

Lisätietoa
www.mkoymparistopalvelut.fi tarkemmat lajitteluohjeet ja sopimusehdot

Yhteystiedot
info@mkoymparistopalvelut.fi
p. 010 248 3660
arkisin ma-pe klo 9-15
Toimisto Ronsuntaipaleentie 204, 40500 Jyväskylä
Jätekeskus Ronsuntaipaleentie 204, 40500 Jyväskylä
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