MKO Ympäristöpalvelut Oy:n jätteenkäsittelyhinnasto
alkaen 1.6.2022
Hinnasto koskee yritysten, kaupan, teollisuuden ja rakentamisen jätteitä ja on voimassa toistaiseksi.
Punnitus- ja palvelumaksu veloitetaan jokaisesta kuormasta.
Veloitukset punnituksen mukaisesti €/tn (tn=1000kg)
€/tn
€/tn
(ALV 0%) HUOM!
(ALV 0%) HUOM!
JÄTELAJI
JÄTELAJI
YRITYSJÄTTEET
EROTUSKAIVOLIETTEET
Yritysten pussisekajäte
144,00 €
Liete, hiekanerotuskaivo
75,00 €
(1
Sekalainen jäte, lajittelematon
139,50 €
Liete, pesuhallikaivo
93,00 €
(1
Sekalainen jäte, sis. mm. vaarallisia jätteitä, SE-romua
205,00 €
(2
Liete, rasvanerotuskaivo
87,00 €
(1
Huonekalujäte
170,00 €
Liete, teollisuus
93,00 €
(1
Keräyspahvi
0,00 €
PILAANTUNEET MAA-AINEKSET
Metallijäte
0,00 €
Pilaantuneet maa-ainekset erillisen hinnaston mukaisesti.
RAKENNUSJÄTTEET
LOPPUSIJOITUS (SIS. JÄTEVERON)
Asfalttijäte
11,00 €
Tuhkat voimalaitoksista
140,00 €
(5
Asfaltti, sis. rautoja
11,00 €
Sekalainen maa-aines, mm. hiekoitushiekkajäte
140,00 €
Betonimurske (palakoko < 90 mm)
0,00 €
(1
Välittömästi peitettävät jätteet (lisätään peittomaksu)
Betoni, palakoko alle 2 m
9,00 €
(1
Asbestijäte, asbestilla kontaminoitunut jäte
115,00 € (1 ja (3
Betoni, palakoko yli 2 m
12,50 €
(1
Erityisjäte - epäorgaaninen, mm. hiekkapuhallusjäte
180,00 € (3 ja (5
Betoni, sisältää tiiltä
10,50 €
(1
Kuolleet eläimet
165,00 €
(3
Betoni erikoiskappaleet tai sisältää haitta-aineita
45,00 €
(1
Loppusijoitukseen erillislupakäsittelyllä ohjatut kuormat
Tiilijäte (savitiili, harkot, laasti, wc kalusteet)
19,50 €
(1
hinnoitellaan kuormakohtaisesti, lisäten lupaprosessin kustannukset.
Kyllästetty puu (sis. pylväät)
Kyllästetty puu - metallipitoinen

195,00 €
255,00 €

(1
(1

Puu, käsitelty (saa sis. lastulevyä ja vaneria)
Puu, puhdas käsittelemätön

10,00 €
0,00 €

(1
(1

Kannot
Puupuru, puhdas

28,00 €
0,00 €

Rakennusjäte, lajittelematon

139,50 €

(1

205,00 €

(1

132,00 €

(1 ja (5

155,00 €
59,00 €

(1
(1

Rakennusjäte, esilajiteltu, esim. terminaalista
ja käsittelylaitokselta
Rakennusjäte, loppusijoitukseen soveltuva (sis.
jäteveron)
Bitumikermijäte
Kipsijäte, puhdas
Erityisjäte - orgaaninen, mm. kaukolämpöputket,
säiliöt, kuljetinhihnat, muut isot kappaleet

MUUT MAKSUT
Punnitus- ja palvelumaksu
Lajittelu- ja siirtomaksu
Välittömästi peitettävän jätteen maksu
Kuorman koneellinen purku

(ALV 0%)
Maksumuistutus
Siirtoasiakirjapohja (jäljentävä, 50 kpl/nippu)
Erillispyynnöstä toimitettu jätemääräraportti

230,00 €

(1 Siirtoasiakirja vaaditaan, kun kuorma sisältää rakentamisen jätteitä, lietteitä tai pilaantuneita maa-aineksia.
(2 Veloitetaan käsittelymaksun lisäksi lajittelu- ja siirtomaksu.
(3 Veloitetaan välittömästi peitettävän jätteen maksu.
(4 Tarkoittaa esim. jäätyneiden kuormien purkuapua, yli ½h käytetystä ajasta lisäveloitus 35 €/½h.
(5 Oltava käsittely- ja kaatopaikkakelpoisuuslausunto jätteen soveltuvuudesta tavanomaisen jätteen kaatopaikalle.
Jos kuorma sisältää muuta jätettä kuin punnitsemisen yhteydessä on ilmoitettu, tai sisältää mm. vaarallisia jätteitä, SER:ä tai auton renkaita,
niin kuormasta veloitetaan oikean jätelajin mukainen käsittelyhinta sekä tarvittaessa lajittelu- ja siirtomaksu.
Erityisjäte-erien toimittamisesta on sovittava ennen toimitusta.
Yritysten maksut vain laskulla tai pankkikorteilla, ei käteismaksua.
Lisätietoa ja ehdot:
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

€/kuorm
(ALV 0%)
15,00 €
150,00 €
31,00 €
35,00 €
10,00 €
30,90 €
34,00 €

HUOM!

(4

