
MKO Ympäristöpalvelut Oy:n jätteenkäsittelyhinnasto
alkaen 13.3.2023

Hinnasto koskee yritysjätteiden vastaanottoa ja on voimassa toistaiseksi.
Punnitus- ja palvelumaksu veloitetaan jokaisesta kuormasta.
Veloitukset punnituksen mukaisesti €/tn (tn=1000kg)

JÄTELAJI
 €/tn

(ALV 0%) HUOM! JÄTELAJI
 €/tn

(ALV 0%) HUOM!
YRITYSJÄTTEET EROTUSKAIVOLIETTEET
Yritysten pussisekajäte 128,50 €           Liete, hiekanerotuskaivo 75,00 €     
Sekalainen jäte, lajitteluun 137,50 €           Liete, pesuhallikaivo 87,00 €     
Sekalainen jäte, sis. mm. vaarallisia jätteitä, SE-romua 205,00 €         (1 Liete, rasvanerotuskaivo 87,00 €     
Energiajäte 89,00 €            Liete, teollisuus 87,00 €     
Huonekalujäte 155,00 €          PILAANTUNEET MAA-AINEKSET
Keräyspahvi 0,00 € Pilaantuneet maa-ainekset erillisen hinnaston mukaisesti.
Metallijäte 0,00 € LOPPUSIJOITUS (SIS. JÄTEVERON)
RAKENNUSJÄTTEET Tuhkat voimalaitoksista 150,00 €   (4
Asfalttijäte 12,00 €             Sekalainen maa-aines, mm. hiekoitushiekkajäte 150,00 €   
Asfaltti, sis. rautoja 12,00 €             Välittömästi peitettävät jätteet (lisätään peittomaksu)
Betonimurske (palakoko < 90 mm) 1,50 €               Asbestijäte, asbestilla kontaminoitunut jäte 112,00 €     (2
Betoni, palakoko max 3 tn/kpl 11,50 €              Erityisjäte - epäorgaaninen, mm. hiekkapuhallusjäte 185,00 €   (2 ja (4
Betoni, sisältää tiiltä 19,50 €             Kuolleet eläimet 165,00 €   (2
Betoni erikoiskappaleet tai sisältää haitta-aineita 45,00 €            
Tiilijäte (savitiili, harkot, laasti, wc kalusteet) 19,50 €             

Kyllästetty puu (sis. pylväät) 188,00 €          MUUT MAKSUT HUOM!
Kyllästetty puu - metallipitoinen 238,00 €          Punnitus- ja palvelumaksu 15,00 €      

Lajittelu- ja siirtomaksu 150,00 €   
Puu, käsitelty (saa sis. lastulevyä ja vaneria) 6,00 €              Välittömästi peitettävän jätteen maksu 31,00 €      
Puu, puhdas käsittelemätön 0,00 € Kuorman koneellinen purku 37,00 €     (3
Kannot 18,00 €             

 €/kpl
(ALV 0%) 

Puupuru, puhdas 0,00 € Maksumuistutus 10,00 €     
Erillispyynnöstä toimitettu jätemääräraportti 34,00 €     

Rakennusjäte, lajittelematon 137,50 €           
Rakennusjäte, esilajiteltu, esim. terminaalista 
ja käsittelylaitokselta 195,00 €          
Rakennusjäte, loppusijoitukseen soveltuva (sis. 
jäteveron) 138,50 €           (4
Bitumikermijäte 128,50 €           
Kipsijäte, puhdas (sis. jäteveron) 119,00 €           
Erityisjäte - orgaaninen, mm. kaukolämpöputket,
säiliöt, kuljetinhihnat, muut isot kappaleet 230,00 €         

(1 Veloitetaan käsittelymaksun lisäksi lajittelu- ja siirtomaksu.
(2 Veloitetaan välittömästi peitettävän jätteen maksu.
(3 Tarkoittaa esim. jäätyneiden kuormien purkuapua, yli ½h käytetystä ajasta lisäveloitus 37 €/½h.
(4 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 Asekatu 3 D, 40100 Jyväskylä
Jätekeskus Ronsuntaipaleentie 204, 40500 Jyväskylä

Loppusijoitukseen erillislupakäsittelyllä ohjatut kuormat
hinnoitellaan kuormakohtaisesti, lisäten lupaprosessin kustannukset.

 €/kuorma
(ALV 0%) 



alkaen 1.2.2023

Hinnasto koskee pilaantuneiden maa-ainesten vastaanottoa ja käsittelyä, ja on voimassa toistaiseksi.
Suuremmista pilaantuneiden maa-ainesten eristä teemme erillistarjouksia määrän ja laadun mukaisesti.

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.

Vastaanotettavista pilaantuneista maa-aineksista tulee olla toimitettuina kaatopaikkakelpoisuuslausunto ja analyysitodistukset.

HINNAT PILAANTUNEILLE MAA-AINEKSILLE
BENSIINIHIILIVEDYT €/TN (ALV 0%)
Pitoisuus < 500 mg/kg 16,50 €                
Pitoisuus 501-5 000 mg/kg 45,00 €              
Pitoisuus 5 001-10 000 mg/kg 75,00 €              
ÖLJYHIILIVEDYT
Pitoisuus  < 2500 mg/kg 16,50 €                
Pitoisuus 2501-5 000 mg/kg 35,00 €              
Pitoisuus 5 001-10 000 mg/kg 50,00 €              
Pitoisuus 10 001-20 000 mg/kg 75,00 €              
PAH-YHDISTEET
Pitoisuus  < 150 mg/kg 16,50 €                
PCDD/F-YHDISTEET
Pitoisuus  < 0,015 mg/kg 16,50 €                
PCB-YHDISTEET
Pitoisuus  < 50 mg/kg 16,50 €                

Punnitus- ja palvelumaksu 15,00 €/kuorma

Ilman analyysitodistusta tai siirtoasiakirjaa saapuvista maamassoista veloitamme 230,00 €/tonni.
Jätettä sisältävä pilaantunut maa-aines hinnoitellaan tapauskohtaisesti.
Sekapilaantuneiden maamassojen käsittelykustannus on aina korkeimman mukainen.

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

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 Asekatu 3 D, 40100 Jyväskylä
Jätekeskus Ronsuntaipaleentie 204, 40500 Jyväskylä

MKO Ympäristöpalvelut Oy - Pilaantuneet maa-
ainekset hinnasto



alkaen 13.3.2023

Hinnasto koskee yritysjätteiden vastaanottoa ja on voimassa toistaiseksi.
Punnitus- ja palvelumaksu veloitetaan jokaisesta kuormasta.
Veloitukset punnituksen mukaisesti €/tn (tn=1000kg)

JÄTELAJI
 €/tn

(ALV 0%) HUOM!
Vaaralliset jätteet
Aerosolit 1 200,00 €       
Kiinteä öljyinen jäte, esim. öljynsuodattimet 500,00 €         
Kiinteä maalijäte 800,00 €         
Liuotinjäte 540,00 €         
Loisteputket 0,00 €
Lyijyakut 0,00 €
Pistävä ja viiltävä jäte 1 890,00 €       
Lajiteltavat vaaralliset jätteet 3 600,00 €     

Yhteystiedot
info@mkoymparistopalvelut.fi
p. 010 248 3660
arkisin ma-pe klo 9-15
Toimisto Asekatu 3 D, 40100 Jyväskylä
Jätekeskus Ronsuntaipaleentie 204, 40500 Jyväskylä

MKO Ympäristöpalvelut Oy - Vaaralliset jätteet


