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Jätetaksa ja jätemaksut
Kunta vastaa jätelain (646/2011) 32 §:n mukaisesti asumisen ja kunnallisen hallinto- ja palvelutoiminnan
yhdyskuntajätteen jätehuollosta. Kunta vastaa myös liikehuoneistoissa syntyvän yhdyskuntajätteen
jätehuollosta silloin, kun jäte kerätään yhdessä muiden kunnan vastuulle kuluvien jätteiden kanssa
Kunta perii jätemaksua sille jätelain perusteella kuuluvan jätehuollon järjestämisestä (JL 78§). Jätemaksu
peritään kiinteistön haltijalta tai jätteen haltijalta. Yksittäisten asuinkiinteistöjen ja kunnan kiinteistöjen
jätemaksut perustuvat taksassa oleviin jätemaksuihin.
Jätemaksu on aiheuttamisperiaatteeseen perustuva julkisoikeudellinen maksu ja sillä katetaan jätehuollon
hoitamisesta aiheutuvat kustannukset. Kustannuksia aiheutuu jätehuollon toteuttamisesta, mm. jätteiden
käsittelystä ja hyötykäytöstä, jäteneuvonnasta sekä jätehuollon kehittämisestä ja investoinneista.
Jätemaksuilla katetaan myös jätehuollon viranomaistyön kustannukset. Jätetaksan maksut perustuvat
jätehuollon palvelutehtävien hoidosta vastaavan Kiertokaari Oy:n maksuihin
Jätemaksujen perusteet määrätään jätetaksassa (JL 79§). Iin, Hailuodon, Kempeleen, Lumijoen, Oulun ja
Pudasjärven jätetaksasta päättää seudullinen jätehuoltojaosto, joka toimii kuntien yhteisenä
jätehuoltoviranomaisena.
Jätetaksan sanasto
Jätemaksu, on maksu, joka peritään jätteen haltijalta jätehuollosta aiheutuvien kustannusten
kattamiseksi.
Jätetaksa on asiakirja, joka sisältää luettelon käytössä olevista jätemaksuista ja niiden laskentaperusteista
yksikköhintoineen.
Jätteen haltijalla tarkoitetaan jätteen tuottajaa, kiinteistön haltijaa tai muuta toimijaa, jonka hallussa jäte
on.
Jätteen keräyksellä tarkoitetaan jätteen kokoamista kiinteistön haltijan, kunnan, tuottajan, jakelijan tai
muun tahon järjestämään vastaanottopaikkaan jätteen omatoimista käsittelyä varten tai jätteen
kuljettamiseksi käsittelyyn, mukaan lukien jätteen alustava lajittelu ja tilapäinen varastointi.
Kiinteistön haltijalla tarkoitetaan kiinteistön omistajaa tai vuokraoikeuden haltijaa.
Kiinteistöittäinen jätteenkuljetus tarkoittaa jätteen kuljetusta kiinteistön haltijan järjestämästä
keräyspaikasta jätteen käsittelypaikkaan. Kiinteistöittäinen jätteenkuljetus voidaan järjestää joko kunnan
järjestämänä tai kiinteistön haltijan järjestämänä kuljetuksena.
Yhdyskuntajätteellä tarkoitetaan vakinaisessa asunnossa, vapaa-ajan asunnossa, asuntolassa, ja muussa
asumisessa syntyvää jätettä, mukaan lukien sako- ja umpikaivoliete, sekä laadultaan siihen rinnastettavaa
hallinto-, palvelu- ja elinkeinotoiminnassa syntyvää jätettä.
TSV-jäte on jätelain 33 §:n tarkoitta jätettä, jonka jätehuollon järjestämisestä kunta on vastuussa silloin,
kun jätteen haltija sitä muun palvelutarjonnan puutteen vuoksi pyytää, ja jäte soveltuu käsiteltäväksi
kunnan jätehuoltojärjestelmässä. yritystoiminnassa syntyvää jätettä
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1 § Jätetaksan soveltamisalue ja -ala
Seudullisen jätehuoltojaoston määräämää jätetaksaa sovelletaan Iin, Hailuodon, Kempeleen, Lumijoen,
Oulun ja Pudasjärven alueella.
Jätetaksassa määrätään jätelain (646/2011) 32 §:n mukaisen kunnan järjestämisvastuulle kuuluvan
jätehuollon maksut sekä jätelain 33 §:n mukaisen kunnan toissijaiselle vastuulle kuuluvan jätehuollon
maksut perusteineen. Sako- ja umpikaivojen, sekä muiden asumisessa syntyvien lietteiden jätehuollon
järjestämisen maksut eivät sisälly jätetaksaan.
Jätemaksun on vastattava tarjottua jätehuollon palvelutasoa sekä mahdollisuuksien mukaan
kannustettava jätteen määrän ja haitallisuuden vähentämiseen sekä etusijajärjestyksen mukaiseen
jätehuoltoon.
Jätetaksa koskee seuraavia jätteitä:
1. vakinaisissa asunnoissa, vapaa-ajan asunnoissa, asuntoloissa ja muussa asumisessa syntyvää
jätettä
2. kuntien omassa hallinto- ja palvelutoiminnassa (ml. kunnan sosiaali- ja terveystoiminta) syntyvää
yhdyskuntajätettä (pl. vaarallinen jäte)
3. liikehuoneistoissa syntyvää yhdyskuntajätettä, joka kerätään kiinteistöllä yhdessä edellisissä
kohdissa mainittujen jätteiden kanssa
Kunnan on lisäksi järjestettävä asumisessa syntyvän vaarallisen jätteen vastaanotto ja käsittely. Maa- ja
metsätaloudessa syntyvän vaarallisen jätteen vastaanotto ja käsittely kuuluvat kunnan vastuulle, jollei
kysymys ole kohtuuttomasta määrästä jätettä. Maa- ja metsätalouden vaarallisesta jätteen vastaanotosta
ja käsittelystä kunta voi periä täyskatteisen maksun.
Toissijaisen vastuun (TSV) jätehuollon järjestäminen perustuu jätelain 33 §:ään, jonka mukaan kunnan on
järjestettävä muun kuin 32 §:n mukaisen jätteen jätehuolto silloin, kun jätteen haltija sitä muun
palvelutarjonnan puutteen vuoksi pyytää, ja jäte soveltuu käsiteltäväksi kunnan jätehuoltojärjestelmässä.
Toissijaisen jätteen jätehuolto voi koskea esimerkiksi elinkeinotoiminnan jätteitä, jos jätelain 33§:n
edellytykset täyttyvät. Kiertokaari Oy hoitaa kunnan toissijaiselle vastuulle kuuluvan jätteen jätehuollon
osana kunnan järjestämää jätteenkäsittelyä.
Kunnan toissijaisen jätehuoltopalvelun avulla pyritään turvaamaan toimiva jätehuolto ja
jätehuoltopalveluiden saatavuus silloinkin, kun muuta palvelutarjontaa ei ole saatavilla. Jätteen haltijan
on etsittävä Materiaalitori.fi-tietoalustan avulla, onko hänen hallussaan olevalle jätteelle yksityistä
jätehuoltopalvelua. Jos palvelua ei ole saatavilla, yritys voi pyytää kunnan jätelaitokselta ns. toissijaista
jätehuoltopalvelua.
Mikäli toissijaista jätehuoltopalvelua tarvitaan alle 2 000 euron arvosta vuodessa, jätteen haltija voi
pyytää jätehuoltopalvelua suoraan kunnan jätelaitokselta. Tällöin myös pyyntö kunnan palvelusta
tehdään Materiaalitorin kautta. Pyynnön voi jatkossa esittää myös jätteen haltijalle jätehuoltopalvelua
tarjoava yritys.
Toissijaisen vastuun piiriin kuuluvan jätteen käsittelymaksun on katettava palvelun tuottamisesta
aiheutuvat kustannukset.
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2 § Kiinteistöittäinen jätteenkuljetus
Kiinteistön haltijan tai jätteen haltijan on järjestettävä vastaanottopaikka kiinteistöittäiseen
jätteenkuljetukseen kuuluvan jätteen keräystä varten ja järjestettävä jätteen kuljetus asianmukaisiin
keräys- tai käsittelypaikkoihin.
Käytännössä se tarkoittaa, että kiinteistön haltija järjestää kiinteistölle asianmukaiset tilat jätteen keräystä
varten ja hankkii astiat eri jätelajien keräystä varten. Jätteen vastaanottopaikka voidaan järjestää myös
yhdessä useamman kiinteistön kanssa.
Iissä, Hailuodossa, Kempeleessä, Lumijoella ja Oulussa on käytössä kiinteistön haltijan järjestämä
jätteenkuljetus. Kiinteistön haltija sopii jäteastian tyhjentämisestä haluamansa jätteenkuljetusyrityksen
kanssa. Sopimus jäteastian tyhjentämisestä ja jätteen kuljettamisesta käsittelyyn on yksityisoikeudellinen
sopimus. Kiinteistöjen on pakko tehdä jätteenkuljetussopimus, jätelain perusteella kiinteistöillä on oltava
voimassa oleva sopimus jätehuollon ja jätteenkuljetuksen järjestämisestä.
Pudasjärvellä käytössä on kunnan järjestämä jätteenkuljetus. Kunnan järjestämässä jätteenkuljetuksessa
kiinteistöjen jäteastioiden tyhjennykset ja jätteen kuljetukset kilpailuttaa kunta. Käytännössä
kilpailutuksen tekee Kiertokaari Oy, joka huolehtii Pudasjärven jätehuollon palvelutehtävien
järjestämisestä.
Jätehuollon järjestämisessä noudatetaan jätehuoltomääräyksiä.
3 § Asumisessa syntyvän jätteen jätemaksut ja niiden perusteet
Kiinteistön haltijan järjestämän jätteenkuljetuksen alueella kunnan järjestämisvastuulle kuuluvista jätteistä
perittävät jätemaksut maksetaan Kiertokaari Oy:lle sen ylläpitämissä jätteen vastaanottopisteissä.
Jätemaksut perustuvat joko kuormakohtaiseen painoon ja jätekohtaiseen jätemaksuun tai
kuormakohtaiseen kertamaksuun.
Polttokelpoinen jäte
Polttokelpoisella jätteellä tarkoitetaan palavaa jätettä, jota ei voi käyttää uudelleen tai jonka sisältämää
materiaalia ei voi hyödyntää raaka-aineena. Polttokelpoista jätettä voidaan käyttää polttoaineena
energian tuottamisessa. Polttokelpoista jätettä on mm. muovi, likaiset ja rikkoontuneet tekstiilit, vaipat,
pölypussit, tupakantumpit, astiat sekä likainen, kierrätykseen kelpaamaton paperi, kartonki ja pahvi.
Polttokelpoisen jätteen jätemaksulla kustannetaan Oulun Energia Oy:n Laanilan ekovoimalaitoksen
jätteenkäsittelymaksu ns. porttimaksu.
Polttokelpoisen jätteen jätemaksusta saatavalla tuotolla katetaan myös ns. maksuttomat palvelut,
esimerkiksi kotitalouksien vaarallisten jätteiden keräys- ja käsittelykulut, apteekkien lääkejätehuolto,
kuntien jäteasemien käyttö- ja hoitokulut, neuvonta ja tiedotus alikatteisen kotitalouksien biojätteiden
käsittelykuluja sekä hyötyjätteiden eteenpäin toimittamisesta aiheutuvat kulut. Polttokelpoisen jätteen
käsittelymaksulla rahoitetaan ympäristöntarkkailusta, hallinnosta ja tietojärjestelmien ylläpidosta,
jätekeskuksen maavuokrasta, jätehuoltoviranomaisen kustannuksista sekä toiminnan kehittämisestä
aiheutuvia kuluja.
Polttokelpoisen jätteen käsittelymaksu 2021: 108,06 €/tonni (+alv 24%).

Sivu 3 / 16

Lajitteluareenalle toimitettava lajittelematon rakennus- ja sekajäte
Lajittelematon rakennusjäte tarkoittaa asumisessa ja muussa toiminnassa syntyvää remontoinnin tai
rakentamisen jätettä, pääasiassa yksityistalouksien lajittelemattomia rakennus- ja remontointijätteen
kuormia. Laadultaan lajittelematon rakennusjäte on rakennusjätettä, josta ei ole lajiteltu erilleen
hyödyntämiskelpoista jätettä. Lajittelematon rakennusjäte sisältää esimerkiksi betoni-, tiili-,
kivennäislaatta- ja keramiikkajätteitä, kipsipohjaisia jätteitä, kyllästämätöntä puujätettä, metallijätettä,
lasijätettä, muovijätteitä, paperi- ja kartonkijätteitä tai maa- ja kiviainesjätettä.
Lajitteluareenalle toimitettava sekajäte on asumisessa syntyvää jätettä, joka ei mahdu jäteastiaan.
Esimerkiksi rikkinäiset huonekalut, suuret muoviset esineet, matot yms.
Lajitteluareenalle vastaanotettavan seka- ja rakennusjätteiden jätemaksut perustuvat Oulun Energian
perimään jätteen käsittelymaksuun. Hinta on sidottu vuosittain tarkistettavaan indeksiin.
Lajittelemattoman rakennusjätteen ja sekajätteen käsittelymaksu 2021: 128,59 €/tonni (+alv 24%).
Kuivakäymäläjäte
Käsitellään Gasumin mädättämöllä
Kuivakäymäläjätteen jätemaksu on 152,75 €/t. (+ alv 24%)
Kotitalouksien biojäte
Biojätteellä tarkoitetaan kotitalouksissa, ravintoloissa, ateriapalveluissa ja vähittäiskaupassa syntyvää
biologisesti hajoavaa elintarvike- tai keittiöjätettä, elintarviketuotannossa syntyvää vastaavaa jätettä sekä
biologisesti hajoavaa puutarha- ja puistojätettä. Suurin osa kotitalouksien biojätteestä syntyy
keittiöissä.
Kiertokaari Oy hankkii biojätteen käsittelyn Gasum Oy:n biojätteiden käsittelylaitokselta. Biojätteen
käsittelymaksulla katetaan biojätteen käsittelystä aiheutuvia kustannuksia.
Kotitalouksien biojätteen hinta on lajitteluun kannustamiseksi, kierrätyksen edistämiseksi ja jätelain
etusijajärjestyksen toteuttamiseksi pidetty todellisia käsittelykustannuksia alhaisempana. Käsittelyn
kustannuksia subventoidaan polttokelpoisen jätteen käsittelymaksuilla.
Kotitalouksien biojätteen käsittelymaksu 2021: 53,83 €/tonni (+alv 24%).
Puutarhajäte
Ruskon jätekeskukseen toimitettavan puutarhajätteen käsittelymaksulla katetaan siitä aiheutuvat
käsittelykustannukset.
Punnittavan puutarhajätteen käsittelymaksu 2021: 62,98 €/tonni (+alv.24%).
Puutarhajätteen peräkärrykuorman (n. 175 kg) kertamaksu 8,07 € (+alv 24%)
Vaarallinen jäte, termiseen käsittelyyn
Vaaralliset jätteet, joilla on esim. korkea PAH- tai lyijypitoisuus.
Termiseen käsittelyyn toimitettavan vaarallisen jätteen jätemaksu on 772,50 €/t (+ alv 24%)
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Pienkuorman minimimaksu
Pienkuorman minimimaksu koskee lajitteluareenalle toimitettavia seka-, rakennusjätekuormia,
betonijätekuormia, puutarhajätekuormia sekä asbesti-, asvaltti, biojäte-, lasi-, sahanpuru-, kanto-,
tietoturvapaperi- sekä lasi- ja kivivillajätekuormia. Maksu perustuu jätteiden käsittelyn kustannuksiin.
Kuorman koko on alle 200 kg tai alle 1 m3.
Pienkuormien minimimaksu 2021: 8,07 €/peräkärry (+alv 24%). Arvonlisäverollinen maksu on 10 €.
Jäteasemien kuormamaksu
Kiertokaari Oy ylläpitää alueellisia jäteasemia. Jäteasemat on tarkoitettu asumisessa syntyvien vaarallisten
jätteiden sekä asumisessa satunnaisesti syntyvän seka- ja rakennusjätettä vastaanottopaikoiksi.
Jäteasemien kustannukset koostuvat jätteen vastaanotosta, kuljettamisesta ja käsittelystä. Kuorman koko
on alle 200 kg tai alle 1 m3.
Jäteasemien kuormamaksu 2021: 24,19 €/kuorma (+alv 24%).
4 § Pudasjärven jätemaksut
Pudasjärvellä on käytössä kunnan järjestämä jätteenkuljetus. Kiertokaari Oy kilpailuttaa kunnan
jätehuoltovastuulle kuuluvien kiinteistöjen jäteastioiden tyhjennykset ja jätteen kuljetuksen sekä perii
kiinteistöjen jätemaksut.
Pudasjärvellä kiinteistöjen jätemaksut muodostuvat perusmaksusta ja kiinteistöittäisen jätehuollon
maksuista.
Perusmaksu
Jätelain 78 §:n mukaan jätemaksu, jolla katetaan jätehuollon järjestämisen kustannuksia, voidaan periä
erillisenä perusmaksuna. Perusmaksulla katetaan jäteneuvonnan, jäterekisterin ylläpidon ja muiden
vastaavien jätehuollon järjestämisen kuluja. Myös vaarallisen jätteen keräys. ja käsittelykuluja ja
alueellisten keräyspaikkojen perustamisen ja ylläpidon kustannukset katetaan perusmaksulla.
Jätehuollon perusmaksu, joka koskee kaikkia käytössä olevia kiinteistöjä Pudasjärvellä
Asuntotyyppi

Vuosimaksu

Vuosimaksu, sis. alv.

Vakituinen asunto

26,32 €

32,64 €

Vapaa-ajan asunto

8,42 €

10,44 €

Kiinteistöille, jotka eivät ole liittyneet järjestettyyn jätteenkuljetukseen, voidaan määrätä jätehuollon vuosimaksu:
Vakituisen asunnon vuosimaksu muodostuu vuosimaksusta 26,32 € ja aluekeräyspisteen käyttömaksusta 94,97 €
Yhteensä: 121,29 €/vuosi (+alv 24%).
Vapaa-ajan asunnon vuosimaksu muodostuu vuosimaksusta 8,42 € ja aluekeräyspisteen käyttömaksusta 31,90 €
Yhteensä: 40,32 €/vuosi (+alv 24%).
Kiinteistö voi käyttää valitsemaansa aluekeräyspistettä
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Pudasjärven kiinteistöittäisen jätehuollon maksut
Jätteenkuljetusten hinnasto:
Biojäte

Kuljetusmaksu

Käsittelymaksu

Yhteensä

Hinta (alv 24%)

80 l astia

4,00 €

0,63 €

4,63 €

5,74 €

140 l astia

4,00 €

0,95 €

4,95 €

6,14 €

240 l astia

4,00 €

1,49 €

5,49 €

6,81 €

660 l astia (ei käytössä)

4,00 €

3,75 €

7,75 €

9,61 €

10,85 €

7,31 €

18,16 €

22,52 €

0,8 m3 syväsäiliö (ei käytössä)
1,3 m3 syväsäiliö (ei käytössä)

10,85 ,€

10,00 €

20,85

25,85 €

Kuljetusmaksu

Käsittelymaksu

Yhteensä

Hinta sis. alv.

4,00 €

0€

4,00 €

4,96 €

Kuljetusmaksu

Käsittelymaksu

Yhteensä

Hinta sis. alv.

240 l astia

4,00 €

0€

4,00 e

4,96 €

660 l astia

4,00 €

0€

4,00 €

4,96 €

1,3 m3 syväsäiliö

10,85 €

0€

10,85 €

13,45 €

3 m3 syväsäiliö

10,85 €

0€

10,85 €

13,45 €

5 m3 syväsäiliö

10,85 €

0€

10,85 €

13,45 €

4,00 €

0€

4,00 €

4,96 €

Kuljetusmaksu

Käsittelymaksu

Yhteensä

Hinta sis. alv.

140 l astia

4,69 €

1,41 €

6,10 €

7,56 €

240 l astia

4,69 €

2,27 €

6,96 €

8,63 €

660 l astia

4,69 €

5,91 €

10,60 €

13,14 €

0,8 m3 syväsäiliö

12,65 €

9,92 €

22,57 €

27,99 €

1,3 m3 syväsäiliö

12,65 €

14,24 €

26,89 €

33,34 €

3 m3 syväsäiliö

12,65 €

28,93 €

41,58 €

51,56 €

Muovipakkaukset
660 l astia
Kartonkipakkaukset

Rullakko
Polttokelpoinen jäte

5 m3 syväsäiliö

12,65 €

46,22 €

58,87 €

73,00 €

Kuljetusmaksu

Käsittelymaksu

Yhteensä

Hinta sis. alv.

240 l astia

4,00 €

0€

4,00 €

4,96 €

600/660 l astia

4,00 €

0€

4,00 €

4,96 €

Lasi

1,3 m3 syväsäiliö

10,85 €

0e

10,85 €

13,45 €

3 m3 syväsäiliö

10,85 €

0€

10,85 €

13,45 €

Kuljetusmaksu

Käsittelymaksu

Yhteensä

Hinta sis. alv.

4,00 €

0€

4,00 €

4,96 €

Metalli
240 l astia
600/660l astia

4,00 €

0€

4,00 €

4,96 €

1,3 m3 syväsäiliö

10,85 €

0€

10,85 €

13,45 €

3 m3 syväsäiliö

10,85 €

0€

10,85 €

13,45 €

Lisäsäkki, alkava 200 l, kpl

2,00 €

3€

5,00 €

6,20 €

Hukkanouto, kpl

2,50 €

0€

2,50 €

3,10 €

Lisäpalvelut
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Kiertokaaren hallinnoimien kimppojen ja aluekeräyspisteiden hinnasto:
Kimppa

Vuosimaksu

Vuosimaksu, sis. alv.

Kimpan ympärivuotinen käyttäjä

79,25 €

98,27 €

Kimpan käyttäjä, 1 henk. asunto

39,70 €

49,23 €

Kimpan vapaa-ajan asukas

26,77 €

33,19 €

Kiertokaaren hallinnoimien kimppa-astioiden tyhjennysväli voi olla minimissään 4 viikkoa.
Kiertokaaren hallinnoimissa kimpoissa olevien vapaa-ajan asuntojen oletetaan olevan käytössä maksimissaan noin 1/3
vuodesta.
Aluekeräyspiste
Aluekeräyspiste, ympärivuotinen
käyttäjä

Vuosimaksu

Vuosimaksu, sis. alv

94,97 €

117,76 €

Aluekeräyspiste, 1 henk. asunto

47,47 €

58,87 €

Aluekeräyspiste, vapaa-ajan asunto

31,90 €

39,56 €

Vapaa-ajan asunnon aluekeräyspistemaksu kattaa jätemaksun niille kiinteistöille, jotka ovat käytössä maksimissaan noin
1/3 vuodesta.

Pudasjärven siirtokuormausasemalla perittävät maksut
Kotien lajittelemattoman sekajätteen ja lajittelemattoman rakennusjätteen hinta: 128,59 €/t (+alv24%).
Siirtokuormausaseman minimimaksun, 8,07 € (+ alv 24%).
Kiertokaari Oy:n kaikki palvelut ovat Pudasjärven kunnan asukkaiden käytettävissä. Kiertokaari Oy:n
tarjoamat TSV-palvelut ovat Pudasjärven kunnan elinkeinoelämän käytettävissä.
5 § Oulun Hiukkavaaran kimppa-alueen jätemaksut
Kimppapisteillä kerätään polttokelpoisen jätteen ja biojätteen lisäksi paperia, kartonkia, metallia ja lasia.
Kiertokaari Oy omistaa pilotin kimppapisteet ja pitää ne kunnossa. Kiertokaari Oy vastaa myös
jäteastioiden tyhjennyksistä sekä huolehtii kimppapisteiden astioiden ja alueen kunnossapidosta.
Kimppapisteeseen kuuluva kiinteistö maksaa jätepisteen käytöstä Kiertokaari Oy:lle. Kiinteistön
jätehuollon kustannukset koostuvat kiinteästä vuosikustannuksesta, jolla katetaan syväkeräysastioiden
hankinta- ja asennuskustannukset sekä vuosittaiset huolto- ja kunnossapitokustannukset. Lisäksi
kiinteistö maksaa jätetaksan mukaiset jätteen kuljetus- ja käsittelymaksut.
Tyhjennysmaksut

Polttokelpoinen jäte
Biojäte
Paperi
Kartonki
Lasi
Metalli

Käsittelykustannus
alv. 0 %
alv. 24 %
37,82 €
46,89 €
15,76 €
19,54 €
_
_
_
_
_
_
_
_

Kuljetuskustannus
alv. 0%
alv. 24%
10,30 €
12,77 €
10,30 €
12,77 €
_
_
10,30 €
12,77 €
10,30 €
12,77 €
10,30 €
12,77 €

Käsittely- ja kuljetuskustannus jaetaan kimppapisteen käyttäjien kesken.
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Kiinteät vuosikustannukset
Kiinteä vuosikustannus pisteessä 1 on 40,63 € (50,38 € sis. alv. 24 %).
Kiinteä vuosikustannus pisteessä 2 on 54,17 € (67,17 € sis. alv. 24 %).
Kiinteä vuosikustannus pisteessä 3 on 32,50 € (40,30 € sis. alv. 24 %).
Kiinteä vuosikustannus pisteessä 4 on 50,00 € (62,00 € sis. alv. 24 %).
Ylimääräiset tyhjennykset
Ylimääräinen tyhjennys esim. pussit, laatikot ja esineet säännöllisen tyhjennyksen yhteydessä.:
Kuljetus ja käsittely 20 €/m3 (24,8 €/m3 sis. alv 24 %)
Laskutus vähintään 0,1 m3
Ylimääräinen tyhjennys, esimerkiksi kimppapisteen alueelle jätetyt suurikokoiset jätteet:
Käsittelykustannus tuotteen painon mukaan
Lisäksi siivouksesta aiheutuneet kulut 60 €/h (74,40€/h sis. alv 24 %)
Ylimääräisistä tyhjennyksistä aiheutuneet kulut jaetaan kimppapisteen käyttäjien kesken.
6 § Toissijaisen jätehuollon jätemaksut (TSV-maksut)
Toissijaisen vastuun jätehuollon järjestäminen perustuu jätelain 33 §:ään, jonka mukaan kunnan on
järjestettävä muun kuin 32 §:n mukaisen jätteen jätehuolto silloin, kun jätteen haltija sitä muun
palvelutarjonnan puutteen vuoksi pyytää, ja jäte soveltuu käsiteltäväksi kunnan jätehuoltojärjestelmässä.
Toissijaisen jätteen jätehuolto voi koskea esimerkiksi elinkeinotoiminnan jätteitä, jos jätelain 33 §:n
edellytykset täyttyvät. Kiertokaari Oy hoitaa kunnan toissijaiselle vastuulle kuuluvan jätteen jätehuollon
osana kunnan järjestämää jätteenkäsittelyä.
Kunnan tarjoama TSV-jätteen jätehuolto on osa kunnan lakiin perustuvia jätehuoltopalveluja ja niissä
noudatetaan seudullisen jätehuoltojaoston vahvistamaa taksaa.
Kuorman minimimaksu (TSV)
Kuorman koko on alle 200 kg tai alle 1 m3.
Kuorman minimimaksu 2021: 8,07 €/tonni (+alv 24%).
Kaupan ja elinkeinotoiminnan biojäte (TSV)
Biojätteellä tarkoitetaan, ravintoloissa, ateriapalveluissa ja vähittäiskaupassa syntyvää biologisesti
hajoavaa elintarvike- tai keittiöjätettä, elintarviketuotannossa syntyvää vastaavaa jätettä sekä biologisesti
hajoavaa puutarha- ja puistojätettä
Kiertokaari Oy ostaa kaupan ja elinkeinotoiminnan käsittelyn Gasum Oy:n biojätteen käsittelylaitokselta.
Kaupan ja elinkeinotoiminnan biojätteen käsittelystä Kiertokaari Oy:lle aiheutuvat kustannukset katetaan
täysmääräisinä jätteestä perittävällä maksulla.
Kaupan ja elinkeinotoiminnan biojätteen käsittelymaksu 2021: 110,57 €/tonni (+alv 24%).
Erityisjäte (TSV)
Käsittelymaksu 2021: 154,46 €/tonni (+alv 24 %). Käsittelymaksu sisältää jäteveron 70 €/tonni.
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Nestemäiset jätteet (TSV)
Nestemäisten jätteiden sijoittaminen kaatopaikalle on kielletty. Oulun seudulla syntyvät nestemäiset
jätteet, hiekanerotuskaivojen jätteet sekä rasvanerotuskaivojen jätteet, käsitellään seudun Ruskon
jätekeskuksessa olevassa nestemäisten jätteiden käsittelylaitoksessa.
Nestemäisten jätteiden käsittelylaitoksen toimintaan liittyvät kulut katetaan käsittelystä perittävillä
jätteenkäsittelymaksuilla.
Hiekanerotuskaivojen jätteen käsittelymaksu 2021: 88,28 €/tonni (+alv 24%).
Rasvanerotuskaivojen jätteen käsittelymaksu 2021: 88,28 €/tonni (+alv 24%).
Asbesti (TSV)
Lähinnä rakennuspurkutyömailla syntyvä asbesti sijoitetaan kaatopaikalle niin, että siitä ei aiheudu haittaa
tai vaaraa terveydelle tai ympäristölle.
Asbestin käsittelymaksu 2021: 156,56 €/tonni (+alv 24 %).
Teollisen toiminnan jäte (TSV)
Käsittelymaksu 2021: 139,88 €/tonni (+alv 24 %). Käsittelymaksu sisältää jäteveron 70 €/tonni.
Jätteen lajittelutoiminnassa syntyvä kaatopaikkakelpoinen jäte/rejekti (TSV)
Jätettä, josta hyödynnettäväksi kelpaavat jätteet on esilajiteltu pois käsin tai koneellisesti joko jätteen
syntypaikalla, esimerkiksi rakennustyömaalla tai muussa jätteen lajittelu- tai käsittelytoiminnassa. Jäte on
ns. TSV-jäte ja sen vieminen Ruskon jätekeskukseen vaatii TSV-palvelusta tehdyn sopimuksen sekä
jätteen vastaanottamisesta Ruskon jätekeskuksen kaatopaikalle tehdyn erillisen päätöksen. Jätteen
kaatopaikkakelpoisuus osoitetaan kaatopaikkakelpoisuustodistuksella TSV-pyynnön yhteydessä.
Kaatopaikkakelpoisuuden osoitusvelvollisuus kuuluu jätteen tuottajalle/haltijalle.
Rakentamisessa ja remontoinnissa syntyvään jätteeseen sovelletaan hyödyntämiskelvottoman
kaatopaikkakelpoisen jätteen jätemaksua silloin, kun jäte ei sisällä hyödynnettävää jätettä ja se joudutaan
sijoittamaan kaatopaikalle.
Käsittelymaksu 2021: 195,47 €/tonni (+alv. 24 %).
Hyödyntämiskelvoton jäte ja rejekti (TSV)
Jätteen lajittelu-, esikäsittely- tai muussa käsittelytoiminnassa hyötyjätteiden lajittelun jälkeen jäljelle
jäävää hyödyntämiskelvotonta jäte. Rejektiä syntyy pääasiassa ammattimaisessa jätteen
käsittelytoiminnassa ja esimerkiksi rakennusjätteen lajittelussa. Jäte on ns. TSV-jäte ja sen vieminen
Ruskon jätekeskukseen vaatii TSV-palvelusta tehdyn sopimuksen. Rejekti eroaa
hyödyntämiskelvottomasta kaatopaikkakelpoisesta jätteestä käytännössä niin, että rejekti voidaan tuoda
Ruskon jätekeskukseen ilman kaatopaikkakelpoisuustodistusta. Kiertokaari Oy vastaa
kaatopaikkakelpoisuuden selvittämisestä ja sen kustannuksista.
Rejektinä vastaanotettavan jätteen käsittelymaksu 2021: 137,53 €/tonni (+alv 24 %). Käsittelymaksu
sisältää jäteveron 70 €/tonni
Lievästi pilaantunut maa (TSV)
Lievästi pilaantuneen maan käsittelymaksu 2021: 47,90 €/tonni¨(+alv 24 %)..
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Pilaantunut maa (TSV)
Pilaantuneen maan käsittelymaksu 2021: 108,06 €/tonni (+alv 24 %)..
Seosaine (TSV)
Seosaineen käsittelymaksu 2021: 20,60 €/t (+alv 24 %).
Riskijäte (TSV)
Riskijätteen käsittelymaksu 2021: 1442,00 €/tonni (+alv 24 %).
Lasijäte (TSV),
Käsittelymaksu 2021: 85,16 €/tonni (+alv 24 %). Käsittelymaksu sisältää jäteveron 70 €/tonni.
Lasi- ja kivivillaeristejäte (TSV)
Purkutyömailla syntyvä lajiteltu ja puhdas lasi- ja kivivillaeristejäte otetaan vastaan Ruskon
jätekeskukseen ja sille pyritään löytämään hyödyntämiskohde.
Lasi- ja kivivillaeristejätteen käsittelymaksu 2021: 82,24 €/(+alv 24 %)..
Raskasmetallipitoinen säkeissä (TSV)
Säkitetyn raskasmetallijätteen käsittelymaksu 2021: 672,98 €/tonni (+alv 24 %). Käsittelymaksu sisältää
jäteveron 70 €/tonni.
Raskasmetallipitoinen, irtotavara (TSV)
Irtotavarana toimitetun raskasmetallijätteen käsittelymaksu 2021: 614,63 €/tonni (+alv 24 %).
Käsittelymaksu sisältää jäteveron 70 €/tonni
Tietoturvapaperi (TSV)
Ruskon jätekeskus ottaa vastaan tuhottavaksi tarkoitettua tietoturvapaperia.
Tietoturvapaperin käsittelymaksu 2021: 1045,19 €/tonni (+alv 24%).
Painekyllästetty puu (TSV)
Ruskon jätekeskus ottaa vastaan kyllästettyä puuta. Kyllästetty puu toimitetaan edelleen käsiteltäväksi.
Kyllästetyn puun jätemaksu perustuu vastaanottopaikan perimään maksuun vastaanotosta ja käsittelystä.
Kyllästetyn puun käsittelymaksu 2021: 257,50 €/tonni (+alv 24 %).
Välppäjäte
Välppäjätteen käsittelymaksu 2021: 163,77 €/tonni (+alv 24 %)..
Öljyiset jätteet (TSV)
Öljyisten jätteiden käsittelymaksut määräytyvät öljyjätteen vesipitoisuuden mukaan. Mitä korkeampi
vesipitoisuus on, sitä työläämpää öljyn puhdistus on. Käsittelyn tavoitteena on, että öljyn vesipitoisuus
saadaan alle 10 %:n.
Öljyvesiseos, vesipitoisuus alle 10%, käsittelymaksu 2021: 50,67 €/tonni
Öljyvesiseos, vesipitoisuus 10-30%, käsittelymaksu 2021: 70,38 €/tonni
Öljyvesiseos, vesipitoisuus yli 30%, käsittelymaksu 2021: 115,41 €/tonni
Öljysäiliöiden nestemäinen puhdistusjäte, käsittelymaksu 2021: 206,52 €/tonni
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Öljysäiliöiden pastamainen puhdistusjäte, käsittelymaksu 2021: 440,24 €/tonni
Pilssivesi, käsittelymaksu 2021: 174,61 €/tonni
Öljynerotuskaivojen jäte, käsittelymaksu 2021: 174,61 €/tonni
Öljynsuodattimet ja muu kiinteä öljyjäte, käsittelymaksu 2021: 772,50 €/tonni
Öljyemulsio, käsittelymaksu 2021: 409,98 €/tonni
Maksuihin lisätään arvonlisäveto 24%
Muut Kiertokaari Oy: perimät maksut
Pienkuormien laiminlyöntimaksu 2021: 24,59 € (+alv 24 %)
Suurten kuormien laiminlyöntimaksu 2021: 163,93 € (+alv 24 %)
Erillinen punnitusmaksu lisäpalveluna 2021: 10,00 € (+alv 24 %)
7 § Kiinteistön jätemaksujen maksaminen
Jätelaki velvoittaa asuinkiinteistöä tai asumisessa syntyvän jätteen haltijaa tekemään sopimuksen jätteen
keräyksestä ja kuljetuksesta kanssa (=kiinteistöittäinen jätteenkuljetus). Kiinteistönhaltijan järjestämässä
jätteenkuljetuksessa kiinteistön ja jätehuoltoyrityksen välinen jätehuoltosopimus on yksityisoikeudellinen
sopimus ja kiinteistö voi valita jätehuoltoyrityksen kilpailuttamalla ne itse. Kunnan järjestämässä
jätteenkuljetuksessa kunta vastaa kiinteistöjen jätehuoltosopimusten kilpailuttamisesta. Kilpailutukset
ovat alueellisia ja jätteenkuljetuksen käytännön työstä huolehtivat jätehuoltoyritykset.
Kiinteistöiltä tai jätteen haltijalta perittävien jätteen käsittelymaksujen on perustuttava jätetaksan
mukaisiin jätemaksuihin ja niiden tulee olla tasapuolisia ja kohtuullisia.
Jätehuoltoyrityksen on eriteltävä jätteen käsittelyn ja kuljetuksen osuudet toisistaan tekemässään
jätehuollon järjestämistä koskevassa tarjouksessa sekä jätehuollon järjestämistä koskevassa laskussa (JL
80 § 2 mom).
Kiinteistöille lähetettävässä laskussa on oltava seuraavat tiedot:
• maksettava määrä
• eräpäivä
• maksuosoite
• maksun peruste riittävän tarkasti yksilöitynä: kuljetus ja käsittelyosuus eriteltynä
• tieto viivästysseuraamuksista
• ohjeet muistutuksen tekemistä varten
• laskuttajan yhteystiedot
Pudasjärvi
Jätemaksut määrätään ja pannaan maksuun Kiertokaari Oy:n valmisteleman ja oikeaksi todistaman ja
seudullisen jätehuoltojaoston tai sen määräämän viranhaltijan hyväksymän maksuunpanoluettelon
mukaisesti. Laskutuksen hoitaa ja laskutusjaksoista päättää Kiertokaari Oy.
Hailuoto, Ii, Kempele, Lumijoki ja Oulu
Kiinteistön haltijan järjestämässä jätteenkuljetuksena alueella Kiertokaari Oy laskuttaa
vastaanottopaikkaan, esimerkiksi Laanilan ekovoimalaitokselle tai Ruskon jätekeskukseen, tuodun
polttokelpoisen jätteen jätemaksun jätehuoltoyritykseltä. Jätehuoltoyritys laskuttaa jätemaksun edelleen
kiinteistöltä tai jätteen haltijalta.
8 § Jätemaksujen maksaminen jätteiden vastaanottopaikoissa
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Kiertokaari Oy:n toimipisteille tuotavien jätteiden käsittelystä maksetaan voimassa olevan taksan mukaan
Kiertokaari Oy:lle.
Jätehuoltoyrityksiltä ja muilta asiakkailta perittävät, hyväksytyn jätetaksan mukaiset, jätemaksut
määrätään ja pannaan maksuun Kiertokaari Oy:n valmisteleman ja oikeaksi todistaman ja seudullisen
jätehuoltojaoston tai sen määräämän viranhaltijan hyväksymän maksuunpanoluettelon mukaisesti.
Laskutuksen hoitaa ja laskutusjaksoista päättää Kiertokaari Oy.
9 § TSV-palvelun jätemaksujen maksaminen
Toissijaisen vastuun jätehuollon hyväksytyn jätetaksan mukaiset jätemaksut määrätään ja pannaan
maksuun Kiertokaari Oy:n valmisteleman ja oikeaksi todistaman ja seudullisen jätehuoltojaoston tai sen
määräämän viranhaltijan hyväksymän maksuunpanoluettelon mukaisesti. Laskutuksen hoitaa ja
laskutusjaksoista päättää Kiertokaari Oy. määrätään ja pannaan maksuun samoin kuin muutkin kunnan
vastuulla olevan jätehuollon maksut.
10 § Muistutus jätemaksusta
Maksuvelvollisella on oikeus tehdä muistutus jätemaksusta 14 päivän kuluessa laskun saamisesta.
Muistutus tehdään jätemaksun määränneelle jätehuoltoviranomaiselle (Jätelaki 82§). Muistutus
toimitetaan Kiertokaari Oy:lle, jos kyse on kiistattomasta virheestä. Jätemaksu on maksettava laskussa tai
muistutuksen johdosta lähetetyssä uudessa laskussa ilmoitettuna eräpäivänä muutoksenhausta
huolimatta (JL 83 §). Julkisoikeudellinen jätetaksaan perustuva jätemaksu on suoraan ulosottokelpoinen
(JL 145 §).
11 § Jätetaksan muutos
Tätä taksaa voidaan muuttaa seudullisen jätehuoltojaoston päätöksellä lukuun ottamatta arvonlisäveroa,
jäteveroa tai muuta maksua, joissa tapahtuvien muutosten vaikutus maksuihin huomioidaan
voimaantulopäivästä lukien ilman erillistä päätöstä.
12 § Voimaantulo
Tämä jätetaksa on seudullisen jätehuoltojaoston 26.11.2020 hyväksymä (5 §) ja tulee voimaan 1.1.2021
vaikka taksan hyväksymistä koskevaan päätökseen haettaisiin muutosta.
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LIITTEET: Kiertokaari Oy:n hinnastot 2021

Asumisen ja julkisen toiminnan jäte
(ei Pudasjärvi ja Hiukkavaara)
Yhdyskuntajätteet ja rakennusjäte
Polttokelpoinen jäte (733)
Lajittelematon sekajäte Larelle (701)
Lajittelematon rakennusjäte Larelle (703)
Kuivattu kuivakäymäläjäte biotehtaalle (155)
Biojäte mädätykseen (2100)
Puutarhajäte (peräkärry n. 173,5 kg) (105)
Puutarhajäte (106)
Vaarallinen jäte, Fortumille polttoon (185)
Kuorman minimimaksu
Toissijaisen vastuun jätteet
Kuorman minimimaksu
Kaupan biojäte (7100)
Erityisjäte (102)
Hiekanerotuskaivo (122)
Rasvanerotuskaivojen jäte (139)
Asbesti (100)
Teollisen toiminnan jäte (108)
Jätteen lajitt.toim. syntyvä rejekti (157)
Hyödyntämiskelvoton rejekti (138)
Lievästi pilaantunut maa (136)
Pilaantunut maa (133)
Seosaine (130)
Riskijäte (131)
Lasijäte (107)
Lasi- ja kivivillaeristejäte, puhdas (156)
Raskasmetallijäte säkeissä (179)
Raskasmetallijäte irto (182)
Tietoturvapaperi (186)
Painekyllästetty puu (115)
Välppäjäte (740)
Öljy-vesiseos vesipitoisuus alle 10 % (401)
Öljy-vesiseos vesipitoisuus 10 - 30 % (402)
Öljy-vesiseos vesipitoisuus yli 30 % (403)
Öljysäiliöiden puhdistusjäte, nestemäinen (406)
Öljysäiliöiden puhdistusjäte, pastamainen (407)
Pilssivesi (408)
Öljynerotuskaivot, ei liuottimet (409)
Öljysuodattimet ja muu kiinteä öljyjäte (410)
Öljyemulsio (412)
Muut maksut
Pienkuormien laiminlyöntimaksu (014)
Suurten kuormien laiminlyöntimaksu (015)
Jäteasemien kuormamaksu

Kiertokaari Oy
2021
€ (alv 0 %)
108,06
128,59
128,59
152,75
53,83
8,07
62,98
772,50
8,07

10,00
110,57
154,46
88,28
88,28
156,56
139,88
195,47
137,53
47,90
108,06
20,60
1 442,00
85,61
82,24
672,98
614,63
1 045,19
257,50
163,77
50,67
70,38
115,41
206,52
440,24
174,61
174,61
772,50
409,98

sis. jäteveron

sis. jäteveron
sis. jäteveron

sis. jäteveron
sis. jäteveron
sis. jäteveron

25,33
168,85
25,00

Hintoihin lisätään alv 24 %.
Jätevero on 70 € tonnilta vuonna 2021.
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Kiertokaari Oy:n hinnasto Pudasjärven kaupungin alueella
2021
Jätteenkuljetusten hinnasto:
Biojäte

Kuljetusmaksu

Käsittelymaksu

Yhteensä

Hinta sis. alv.

80 l astia

4,00 €

0,63 €

4,63 €

5,74 €

140 l astia

4,00 €

0,95 €

4,95 €

6,14 €

240 l astia

4,00 €

1,49 €

5,49 €

6,81 €

660 l astia (ei käytössä)

4,00 €

3,75 €

7,75 €

9,61 €

10,85 €

7,31 €

18,16 €

22,52 €

0,8 m3 syväsäiliö (ei käytössä)
1,3 m3 syväsäiliö (ei käytössä)
Muovipakkaukset
660 l astia
Kartonkipakkaukset

10,85 €
Kuljetusmaksu

10,00 €
Käsittelymaksu

4,00 e
Kuljetusmaksu

20,85 €
Yhteensä

0€
Käsittelymaksu

25,85 €
Hinta sis. alv.

4,00 €
Yhteensä

4,96 €
Hinta sis. alv.

240 l astia

4,00 €

0€

4,00 €

4,96 €

660 l astia

4,00 €

0€

4,00 €

4,96 €

1,3 m3 syväsäiliö

10,85 €

0€

10,85 €

13,45 €

3 m3 syväsäiliö

10,85 €

0€

10,85 €

13,45 €

5 m3 syväsäiliö

10,85 €

0€

10,85 €

13,45 €

Rullakko
Polttokelpoinen jäte

4,00 €
Kuljetusmaksu

0€
Käsittelymaksu

4,00 €
Yhteensä

4,96 €
Hinta sis. alv.

140 l astia

4,69 €

1,41 €

6,10 €

7,56 €

240 l astia

4,69 €

2,27 €

6,96 €

8,63 €

660 l astia

4,69 €

5,91 €

10,60 €

13,14 €

0,8 m3 syväsäiliö

12,65 €

9,92 €

22,57 €

27,99 €

1,3 m3 syväsäiliö

12,65 €

14,24 €

26,89 €

33,34 €

3 m3 syväsäiliö

12,65 €

28,93 €

41,58 €

51,56 €

5 m3 syväsäiliö

12,65 €

46,22 €

58,87 €

73,00 €

Lasi

Kuljetusmaksu

Käsittelymaksu

Yhteensä

Hinta sis. alv.

240 l astia

4,00 €

0€

4,00 €

4,96 €

600/660 l astia

4,00 €

0€

4,00 e

4,96 €

10,85 €

0€

10,85 e

13,45 €

1,3 m3 syväsäiliö
3 m3 syväsäiliö
Metalli

10,85 €
Kuljetusmaksu

0€
Käsittelymaksu

10,85 €
Yhteensä

13,45 €
Hinta sis. alv.

240 l astia

4,00 €

0€

4,00 €

4,96 €

600/660l astia

4,00 e

0€

4,00 €

4,96 €

1,3 m3 syväsäiliö

10,85 €

0€

10,85 €

13,45 €

3 m3 syväsäiliö

10,85 €

0€

10,85 €

13,45 €

Lisäsäkki, alkava 200 l, kpl

2,00 €

3€

5,00€

6,20 €

Hukkanouto, kpl

2,50 €

0€

2,50 €

3,10 €

Lisäpalvelut

Sivu 14 / 16

Jätehuollon perusmaksu sekä aluekeräyspisteiden että Kiertokaaren hallinnoimien kimppojen hinnasto
Pudasjärvellä:
Jätehuollon perusmaksu, joka koskee kaikkia käytössä olevia kiinteistöjä:
Asuntotyyppi

Vuosimaksu

Vuosimaksu, sis. alv.

Vakituinen asunto

26,32 €

32,64

Vapaa-ajan asunto

8,42 €

10,44

Niille kiinteistöille, jotka eivät ole liittyneet järjestettyyn jätteenkuljetukseen, voidaan määrätä jätehuollon vuosimaksu
(vakituinen asunto 121,29 e/v, vapaa-ajan asunto 40,32 e/v). Hintoihin lisätään alv 24 %, Vuosimaksullinen kiinteistö voi
käyttää valitsemaansa aluekeräyspistettä.

Yhteisten keräysastioiden käyttöoikeushinnat/vuosi
Kimppa

Vuosimaksu

Vuosimaksu, sis. alv.

Kimpan ympärivuotinen käyttäjä

79,25 €

98,27 €

Kimpan käyttäjä, 1 henk. asunto

39,70 €

49,23 €

Kimpan vapaa-ajan asukas

26,77 €

33,19 €

Kiertokaaren hallinnoimien kimppa-astioiden tyhjennysväli voi olla minimissään 4 viikkoa.
Kiertokaaren hallinnoimissa kimpoissa olevien vapaa-ajan asuntojen oletetaan olevan käytössä maksimissaan noin 1/3
vuodesta.
Aluekeräyspiste
Aluekeräyspiste, ympärivuotinen
käyttäjä

Vuosimaksu

Vuosimaksu, sis. alv

94,97 €

117,76 €

Aluekeräyspiste, 1 henk. asunto

47,47 €

58,87 €

Aluekeräyspiste, vapaa-ajan
asunto

31,90 €

39,56 €

Vapaa-ajan asunnon aluekeräyspistemaksu kattaa jätemaksun niille kiinteistöille, jotka ovat käytössä maksimissaan noin
1/3 vuodesta.
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Kiertokaari Oy:n hinnasto Hiukkavaaran kimppa-alueelle 2021
Hiukkavaara
kimppa-astiat
Tyhjennykset:

Hinnasto 2021

Palveluneuvojat
08 558 40020
toimisto@kiertokaari.fi

Tyhjennysmaksut
Käsittelykustannus
alv. 0 %
alv. 24 %
37,82 €
46,89
15,76 €
19,54
€
€
€
€
-

Polttokelponen jäte
Biojäte
Paperi
Kartonki
Lasi
Metalli

€
€
€
€
€
€

Kuljetuskustannus
alv. 0%
alv. 24%
10,30 €
12,77
10,30 €
12,77
€
10,30 €
12,77
10,30 €
12,77
10,30 €
12,77

€
€
€
€
€
€

Käsittely- ja kuljetuskustannus jaetaan kimppapisteen käyttäjien kesken.

Kiinteä vuosikustannus
Kimppapisteen
Kimppapisteen
Kimppapisteen
Kimppapisteen

kiinteä
kiinteä
kiinteä
kiinteä

vuosikustannus
vuosikustannus
vuosikustannus
vuosikustannus

pisteessä
pisteessä
pisteessä
pisteessä

1
2
3
4

on
on
on
on

40,63
54,17
32,50
50,00

€
€
€
€

(50,38
(67,17
(40,30
(62,00

€
€
€
€

sis.
sis.
sis.
sis.

alv.
alv.
alv.
alv.

24
24
24
24

%).
%).
%).
%).

Ylimääräiset tyhjennykset
Ylimääräiset astiatyhjennykset hinnaston mukaan
Ylimääräinen tyhjennys esim pussit, laatikot ja esineet (säännöllisen tyhjennyksen yhteydessä)
Kuljetus ja käsittely 20 €/m3 (24,8 €/m3 sis. alv 24 %)
Laskutus vähintään 0,1 m3
Ylimääräinen tyhjennys (esimerkiksi alueelle jätetyt suurikokoiset jätteet)
Käsittelykustannus tuotteen painon mukaan
Lisäksi siivouksesta aiheutuneet kulut 60 €/h (74,40€/h sis. alv 24 %)
Ylimääräisistä tyhjennyksistä aiheutuneet kulut jaetaan kimppapisteen käyttäjien kesken.

Ruskon jätekeskus
Ruskonniityntie 10, 90620 Oulu
Avoinna: ma–pe 7–20
1.4.–30.11. myös lauantaisin 8.30–15
Juhlapäivien aukioloista tiedotetaan nettisivuilla.
p. 044 703 3971 (käyttöpäällikkö)
Jäteneuvonta: www.jateopas.fi
Aakkosellinen jätteiden pikaopas netissä
Oiva Roina facebookissa
arkisin klo 8–16 p. (08) 5584 0010
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