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LUKU 1 Kunnan vastuu jätehuollon järjestämisestä 
Jätehuollon järjestäminen kunnassa on erityislakiin, jätelakiin, perustuva kunnalle kuuluva tehtävä. Kunnan 

ensisijainen vastuu jätehuollon järjestämisestä tarkoittaa asumisessa syntyvän jätteen sekä kunnan omassa 

hallinto- ja palvelutoiminnassaan syntyvän yhdyskuntajätteen jätehuollon järjestämisestä.  

Jätehuollolla tarkoitetaan jätteen keräystä, kuljetusta, hyödyntämistä ja loppukäsittelyä. Jätehuollon 

järjestämisen kulut katetaan jätteentuottajien ja -haltijoiden maksamilla jätemaksuilla, verovaroja jätehuollon 

järjestämiseen ei voi käyttää. 

Lähtökohtana on, että kunta järjestää vastuulleen kuluvan jätteen kuljetuspalvelun kiinteistöiltä noudettaville 

jätteille ja jätteiden hyödyntämisen tai muun käsittelyn järjestämisestä. Lisäksi kunta huolehtii 

jäteneuvonnasta, kotitalouksien vaarallisten jätteiden vastaanottopalveluista sekä jätehuollon 

viranomaistehtävien hoitamisesta. 

Kunnalla on vastuu myös elinkeinoelämän jätehuoltopalvelun järjestämisessä silloin kun tarvittavaa palvelua 

ei yksityisiltä markkinoilta ole saatavilla. Tämä kunnan toissijainen jätehuoltovastuu perustuu jätelain 33 §:ään 

ja se voi koskea esimerkiksi jätteenkuljetuspalvelua tai jätteenkäsittelypalvelua. 

Kiinteistöittäinen jätteenkuljetus 
Kiinteistöittäinen jätteenkuljetus tarkoittaa sitä, että kiinteistöillä syntyville jätteille järjestetään keräyspaikka ja 

keräysastiat, jätteet lajitellaan ja kerätään keräysastioihin. Keräysastiat tyhjennetään säännöllisin välein ja 

kuljetetaan asianmukaiseen käsittelyyn. 

Kunnan järjestämä jätteenkuljetus 
Kiinteistöittäinen jätteenkuljetus voidaan järjestää kunnan järjestämänä jätteenkuljetuksena, jolloin 

jäteastioiden tyhjennysten ja jätteen kuljetuksen hankinnasta huolehtii kunta. Käytännössä hankinnoista 

vastaa kunnan jätelaitos, Kiertokaari Oy. Kunnan järjestämä jätteenkuljetus on käytössä Pudasjärven 

kaupungin alueella sekä heinäkuusta 2023 alkaen kierrätettävien jätteiden, eli biojätteen ja asumisessa 

syntyvien pakkausjätteiden kiinteistöittäisessä jätteenkuljetuksessa. 

Kiinteistön haltijan järjestämä jätteenkuljetus 
Kiinteistöittäinen jätteenkuljetus voidaan järjestää myös kiinteistönhaltijan järjestämänä jätteenkuljetuksena. 

Tällöin kiinteistö sopii jäteastioiden tyhjentämisestä itse, suoraan jätehuoltoyrityksen kanssa. 

Kiinteistönhaltijan järjestämä jätteenkuljetus on käytössä polttokelpoisen jätteen jätehuollon järjestämisessä 

Hailuodon, Iin, Kempeleen, Lumijoen ja Oulun alueilla. Asumisen lietteiden jätteenkuljetus järjestetään koko 

alueella kiinteistön haltijan järjestämänä jätteenkuljetuksena. 

Polttokelpoinen jäte 
Kiinteistöjen jätehuollon vähimmäisvaatimus on polttokelpoisen jätteen keräyksen järjestäminen. Kiinteistöt 

maksavat polttokelpoisen jätteensä käsittelystä jätteenkäsittelymaksuilla. 

Polttokelpoista jätettä kerätään pääasiassa kiinteistöillä. Pudasjärven alueella on käytössä aluekeräyspisteitä, 

palvelu on tarkoitettu niille kiinteistöille, joille ei mahdollista liikennöidä jäteautoilla. Myös 

aluekeräyspisteiden käytöstä peritään jätemaksu, jolla katetaan pisteen ylläpidosta ja kerättävän jätteen 

käsittelystä aiheutuvat kulut.  

Biojäte 
Asumisessa syntyvän biojätteen lajittelu ja erilliskeräys on jätehuoltomääräysten mukaan pakollista niillä 

kiinteistöillä, joilla on vähintään neljä huoneistoa. Kerätty biojäte käsitellään Ruskon jätekeskuksessa Gasum 

Oy:n mädättömässä. Biojäteastioiden tyhjentäminen ja jätteen kuljetuksen järjestäminen alueella on kunnan 
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jätelaitoksen, Kiertokaari Oy:n, vastuulla. Kiinteistöt maksavat biojätteensä käsittelystä 

jätteenkäsittelymaksuilla, biojäteastioiden tyhjennysmaksuilla. 

Pakkausjätteet 
Asumisessa syntyvien pakkausjätteiden keräys on pakollista vähintään neljän huoneiston kokoisilla 

kiinteistöillä. Kiinteistöille on hankittava keräysastiat muovipakkauksille, kartonki- ja lasipakkauksille sekä 

metallipakkauksille ja pienmetallille. Asumisen pakkausjätteiden keräyksen ja kuljetuksen järjestämisestä 

vastaa Kiertokaari Oy, pakkausjätteiden käsittelyn kustannuksista vastaavat tuottajayhteisöt. 

Asuinaluekohtainen jätteenkeräys 
Oulussa Hiukkavaaran ja Hartaanselänrannan (2025 lähtien) alueella on käytössä asuinaluekohtainen 

jätteenkeräys. Kunnan jätelaitos, Kiertokaari Oy järjestää alueelle korttelikohtaiset jätepisteet. Alueen 

kiinteistöt liittyvät kiinteistöittäiseen jätteenkuljetukseen rekisteröitymällä korttelikohtaisen jätepisteen 

käyttäjiksi. Asuntoaluekohtaisen jätteenkeräyksen alueella jätehuollosta perittävät maksut ovat jätteen 

astiakohtaisia tyhjennysmaksuja sekä käytettyjen astioiden käyttömaksuja. 

Maksuttomat jätteet 
Osa kiinteistöillä syntyvästä jätteestä on ns. maksutonta jätettä. Asumisessa syntyvästä maksuttomasta 

jätteestä ei peritä jätteenkäsittelymaksua jätteen vastaanottopaikalla. Maksutonta jätettä on mm. vaarallinen 

jäte. Vaarallisen jätteen käsittelymaksua kompensoidaan polttokelpoisen jätteen jätemaksulla, koska halutaan 

vaarallisen jätteen päätyvän asianmukaiseen käsittelyyn. 

Perusmaksu 
Osasta kunnan järjestämistä ja ylläpitämistä jätehuollon palveluista ovat sellaisia, että niistä on vaikea periä 

aiheuttamisperiaatteen mukaista, käyttöön perustuvaa maksua. Tällaisia palveluita ovat mm. jäteneuvonta, 

jätehuollon asiakaspalvelu, alueellisten jätteiden vastaanottopaikkojen perustaminen ja ylläpito, jätehuollon 

hallinnolliset palvelut ja jätehuoltoviranomaisen palvelut. Perusmaksulla kerättyjen jätemaksujen kertymä ja 

sen käyttö on ilmoitettava vuosittain tietoverkossa. Perusmaksu on käytössä Pudasjärven kaupungin alueella. 

Asumisen lietteet 
Asumisessa syntyvien sako- ja umpikaivolietteiden ja pienpuhdistamoiden lietteiden tyhjennys on 

kiinteistöjen vastuulla, ja kiinteistöt sopivat säiliöiden tyhjentämisestä suoraan jätehuoltoyritysten kanssa.  

Kunnan toissijainen jätehuoltopalvelu 

Kunnan velvollisuus tarjota toissijaista jätehuoltopalvelua 
Toimiva jätehuolto on perustuslain 20§:n mukaisen ympäristöperusoikeuden toteutumisen edellytys. Julkisella 

vallalla, kunnalla, on velvollisuus turvata jätehuolto silloinkin, kun sen järjestäminen on jätetty jätteen 

haltijoiden ja yksityisten jätehuoltopalveluiden tarjoajien välisen sopimuksen varaan.  

Kunnan on järjestettävä tämän jätteen jätehuolto, jos jätteen haltija (esimerkiksi elinkeinonharjoittaja tai 

valtion ja seurakuntien palvelutoiminta) pyytää palvelua muun, lähinnä yksityisen, palvelutarjonnan puutteen 

vuoksi ja jäte soveltuu määrältään ja laadultaan kuljetettavaksi ja käsiteltäväksi kunnan 

jätehuoltojärjestelmässä. Tätä kunnan toissijaista jätehuoltopalvelua kutsutaan TSV-palveluksi. TSV-palvelusta 

ja menettelyistä määrätään jätelain 33 §:ssä. 

TSV-palveluntarve ja sen osoittaminen 
Jos kunnan jätehuoltovastuun ulkopuolinen toimija ei saa pyynnöstään huolimatta tarvitsemaansa 

jätehuoltopalvelua markkinoilta ollenkaan, tai palvelun ehdot eivät ole kohtuullisia, toiminnanharjoittaja voi 

pyytää tarvitsemaansa palvelua kunnalta.  
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Jos tarvittava jätehuoltopalvelu ylittää arvoltaan 2 000 euroa (alv 0%) vuodessa, jätteen haltijan on 

ilmoitettava palvelun tarpeesta Motivan ylläpitämällä Materiaalitori-tietoalustalla (materiaalitori.fi). 

Materiaalitorin kautta markkinoilla toimivat yritykset saavat tiedon palveluntarpeesta ja voivat jättää 

tarjouksia palvelua tarvitseville. TSV-palvelua voi pyytää kunnalta aikaisintaan 14 vrk:n kuluttua ilmoituksen 

jättämisestä. Määräajan kuluttua ilmoituksen jättäjä arvioi saamiensa tarjousten kohtuullisuuden ja joko 

hylkää tai hyväksyy tarjoukset. 

Jos palvelua ei ole markkinoilta saatavilla kohtuullisilla ehdoilla, toiminnanharjoittaja voi jättää lähimmälle 

kunnalle tai kunnalliselle jätelaitokselle pyynnön saada TSV-palvelua. Kunta tai kunnallinen jätelaitos arvioi 

tapauskohtaisesti edellytyksensä tarjota kysyttyä palvelua. 

Arvoltaan alle 2 000 euron (alv 0%) vuotuisessa palvelussa tai yllättävissä ja kiireellisissä tilanteissa jätteen 

haltija ei tarvitse käyttää Materiaalitorin ilmoitusmenettelyä.  

Sopimus TSV-palvelusta 
Jätteen haltija ja kunnan jätelaitos tekevät sopimuksen TSV-palvelusta. Sopimuksen kesto voi olla enintään 

kolme vuotta sekä sisältää irtisanomisajan kummallekin sopijapuolelle. Sopimus on suositeltava laatia 

Materiaalitori-tietoalustalla. 
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LUKU 2 Hailuodon, Iin, Kempeleen, Lumijoen, Oulun ja Pudasjärven jätetaksa 

1 § Jätetaksa ja lainsäädännöllinen tausta 
Tässä jätetaksassa esitetään kaikki Hailuodossa, Iissä, Kempeleessä, Lumijoella, Oulussa ja Pudasjärvellä 

kunnallisessa jätehuollosta sovellettavat maksut niiden käsittelypaikoissa perittävinä jätteenkäsittelymaksuina 

tai astiakohtaisina tyhjennysmaksuina. 

Jätetaksa perustuu jätelain 78 §:ään. Sen perusteella kunnan on perittävä jätemaksua järjestämästään 

jätehuollosta. Jätemaksulla katetaan tehtävän hoitamisesta aiheutuvat kustannukset. Jätemaksun on 

vastattava tarjottua jätehuollon palvelutasoa sekä mahdollisuuksien mukaan kannustettava jätteen määrän ja 

haitallisuuden vähentämiseen sekä etusijajärjestyksen mukaiseen jätehuoltoon.  

2 § Jätetaksa ja jätemaksujen esitystapa 
Jätemaksujen esitystapa riippuu alueen tai jätteen kuljetusjärjestelmästä. 

Kiinteistönhaltijan järjestämän jätteenkuljetuksen alueella polttokelpoisen jätteen sekä muiden 

asianmukaiseen käsittelyyn toimitettavien jätteiden jätemaksut ilmoitetaan jätteen käsittelystä perittävinä, 

jätteen painoon ja laatuun perustuvina käsittelymaksuina 

Kunnan järjestämän jätteenkuljetuksen alueella, käytännössä Pudasjärvellä, polttokelpoisen jätteen 

käsittelymaksu ilmoitetaan jäteastiakohtaisena tyhjennysmaksuna. Pakkausjätteiden ja biojätteiden 

jätekuljetusten järjestämisestä vastaa kunnallinen jätelaitos, Kiertokaari Oy. Näiden jätteiden kuljetuksen 

järjestäminen siirtyy Kiertokaari Oy:n järjestämäksi heinäkuussa 2023. 

3 § Määritelmät 
Aluekeräyspiste 

Kunnan jäteyhtiön järjestämä alueellinen keräyspiste, joka korvaa kiinteistön jätteenkeräyspaikan taajaman 

ulkopuolella ja johon kiinteistöittäisen jätteenkuljetuksen ulkopuolelle jäävät kiinteistöt toimittavat 

polttokelpoisen jätteen ja/tai muita jätelajeja. Aluekeräyspistettä saavat käyttää vain kyseisen pisteen 

käyttäjiksi rekisteröidyt kiinteistöt. 

Asumisessa syntyvä jäte 

Vakinaisessa asunnossa, vapaa-ajan asunnossa, asuntolassa ja muussa asumisessa syntyvä jäte sen lajista, 

laadusta ja määrästä riippumatta.  

Asuntoaluekohtainen jätteenkeräys 

Määritellyllä alueella järjestetty keskitetty jätteenkeräys, jossa useat kiinteistöt käyttävät yhteistä jätteiden 

keräyspistettä. Keräyspisteet ovat yhden tai useamman korttelin yhteisiä. Asuntoaluekohtainen 

jätteenkeräys voidaan todeta alueen kaavassa tai muussa suunnitelmassa. 

Biojäte 

Asumisessa, toimistoissa, ravintoloissa, tukkuliikkeissä, ruokaloissa, ateriapalveluissa, vähittäisliikkeissä ja 

muissa vastaavissa toiminnoissa syntyvä biologisesti hajoava elintarvike- ja keittiöjäte ja 

elintarviketuotannossa syntyvä vastaava jäte sekä biologisesti hajoava puutarha- ja puistojäte. 

Erityisjäte 

Jäte, jota ei luokitella vaaralliseksi jätteeksi, mutta joka vaatii haitallisuutensa, laatunsa tai määränsä takia 

erilliskäsittelyn tai erityisiä toimenpiteitä keräyksen tai kuljetuksen aikana. Erityisjätteitä ovat esimerkiksi 

viiltävät, pistävät sekä pölyävät jätteet. 

Jäteastia, jätesäiliö 

Jätteiden keräykseen tarkoitettu kannellinen jäteastia- tai säiliö, maahan upotettu syväkeräyssäiliö tai muu 

jätteiden keräysväline. 



7 
 

Jätehuolto 

Jätteen keräys, kuljetus, hyödyntäminen ja loppukäsittely, mukaan lukien tällaisen toiminnan tarkkailu ja 

seuranta sekä loppukäsittelypaikkojen jälkihoito ja toiminta jätteiden välittäjänä. 

Jätteen erilliskeräys 

Jätteen keräys niin, että lajiltaan ja laadultaan erilaiset jätteet pidetään toisistaan erillään uudelleenkäytön 

valmistelun, kierrätyksen, muun hyödyntämisen taikka muun erityisen käsittelyn helpottamiseksi. 

Jätteen haltija 

Jätteen tuottaja, kiinteistön haltija tai muu, jonka hallussa jäte on. 

Jätteen vastaanottopaikka 

Paikka, johon jätteen haltija voi tuoda jätteen. Esimerkiksi jätekeskus, jäteasema, ekopiste, vaarallisten 

jätteiden vastaanottopaikka, tuottajayhteisön järjestämä vastaanottopaikka, kunnallinen 

jätevedenpuhdistamo tai puutarhajätteiden vastaanottopaikka. 

Kiinteistön haltija 

Kiinteistön omistaja tai vuokraoikeuden haltija. 

Kiinteistöittäinen jätteenkuljetus 

Jätteen kuljetus, jossa jätteet noudetaan kiinteistön haltijan järjestämästä keräyspaikasta jätteen 

käsittelypaikkaan. Kiinteistöittäinen jätteenkuljetus voidaan järjestää joko kunnan tai kiinteistön haltijan 

järjestämänä kuljetuksena. 

Kiinteistön haltijan järjestämä jätteenkuljetus 

Kiinteistöittäinen jätteenkuljetus, jossa kiinteistön haltija vastaa jätteenkuljetuksen hankkimisesta 

sopimalla siitä jätehuoltoyrityksen kanssa jätehuoltomääräyksiä noudattaen. 

Kunnan järjestämä jätteenkuljetus 

Kiinteistöittäinen jätteenkuljetus, jossa kunta vastaa jätteenkuljetuksen kilpailuttamisesta sekä jätteen 

noudon järjestämisestä kiinteistöiltä jätehuoltomääräysten mukaisesti. Tämän taksan voimassaoloalueella 

kunnan järjestämän jätteenkuljetuksen käytännön toteuttamisesta vastaa kuntien puolesta Kiertokaari Oy. 

Kunnan järjestämisvelvollisuuden piiriin kuuluva jäte 

Asumisessa syntyvä jäte, mukaan lukien asumisessa syntyvä liete sekä kuntien hallinto- ja 

palvelutoiminnassa syntyvä yhdyskuntajäte, mukaan lukien kotitalouden pienimuotoisessa itse tehtävässä 

rakennus- ja purkutoiminnassa syntyvä jäte. Lisäksi liikehuoneistoissa syntyvä yhdyskuntajäte, joka 

kerätään yhdessä asumisessa tai kuntien hallinto- ja palvelutoiminnassa syntyvän jätteen kanssa. 

Kunnan järjestämisvelvollisuuden piiriin toissijaisesti kuuluva jäte 

Elinkeinotoiminnan jäte tai muu kunnan järjestämisvelvollisuuden ulkopuolelle kuuluva jäte, jonka haltija 

on pyytänyt liittymistä kunnan jätehuoltojärjestelmään muun palvelutuotannon puuttumisen vuoksi eikä 

jätteen asianmukaisen käsittelyn järjestäminen terveyden ja ympäristön suojelemiseksi ole muuten 

mahdollista. Pyynnön kohteena oleva jäte on pystyttävä käsittelemään kunnallisessa 

jätehuoltojärjestelmässä.  

Polttokelpoinen jäte 

Sekalaista yhdyskuntajätettä, joka jää jäljelle, kun jätteestä on sen syntypaikalla kerätty erilleen 

jätelajeittain yksilöidyt jakeet. Käytännössä palavaa se on jätettä, jota voidaan käyttää polttoaineena 

energian tuottamisessa (esimerkiksi muovi, likaiset ja rikkoontuneet tekstiilit, vaipat, pölypussit, 

tupakantumpit, astiat sekä likainen, kierrätykseen kelpaamaton paperi, kartonki ja pahvi). 
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Puutarha- ja puistojäte 

Pihan ja puutarhan sekä puistojen hoidossa syntyvä maatuva jäte, kuten ruoho, puiden lehdet, risut ja 

oksat. 

Saostus- ja umpisäiliöliete 

Talousjätevedestä saostussäiliössä, umpisäiliössä, pienpuhdistamossa tai muussa vastaavassa 

käsittelyjärjestelmässä muodostuva liete. 

Tuottajavastuun alainen jäte 

Jäte, jonka jätehuollosta ja siitä aiheutuvista kustannuksista vastaa käytöstä poistetun tuotteen 

markkinoille saattanut tuottaja tai sen lukuun toimiva tuottajayhteisö. Tuottajavastuun jätteitä ovat mm. 

moottorikäyttöisten ajoneuvojen renkaat, romuautot, sähkö- ja elektroniikkaromu, paristot ja akut, 

keräyspaperi ja pakkaukset. 

Vaarallinen jäte 

Jäte, jolla on palo- tai räjähdysvaarallinen, tartuntavaarallinen, muu terveydelle vaarallinen, ympäristölle 

vaarallinen tai muu vaaraominaisuus. Vaarallisia jätteitä ovat esimerkiksi liima-, maali- ja liuotinainejätteet, 

ohenteet, puunsuoja- ja kyllästysaineet sekä niillä käsitelty puu, kasvinsuojeluaineet, tuhoeläinmyrkyt, 

raskasmetalliparistot, akut, elohopealamput, öljyjätteet, lääkkeet, saastuneet maat sekä sähkö- ja 

elektroniikkaromu. 

Yhdyskuntajäte 

Vakinaisessa asunnossa, vapaa-ajan asunnossa, asuntolassa ja muussa asumisessa syntyvä jäte, mukaan 

lukien paperi-, kartonki-, lasi-, metalli-, muovi-, tekstiili- ja biojäte sekä käytöstä poistetut sähkö- ja 

elektroniikkalaitteet, paristot, akut ja suurikokoiset esineet, sekä laadultaan siihen rinnastettava hallinto-, 

palvelu- ja elinkeinotoiminnassa syntyvää jäte, ei kuitenkaan saostus- ja umpisäiliöliete. 

4 § Soveltamisala ja -alue 
Tätä jätetaksaa sovelletaan jätelain (646/2011) 32 §:n mukaiseen kunnan jätehuoltovastuun piiriin 

kuuluvaan jätteeseen. Näitä jätteitä ovat mm. kaikki asumisessa ja vapaa-ajan asumisessa syntyvä jäte sekä 

kunnan hallinto- ja palvelutoiminnassa syntyvä yhdyskuntajäte. 

Jätetaksaa sovelletaan myös jätelain 33 §:n mukaiseen kunnan toissijaiselle jätehuoltovastuulle kuuluvaan 

yritysjätteeseen sekä muiden toimijoiden TSV-jätteeseen. 

Hailuodon, Iin, Lumijoen, Kempeleen ja Oulun alueella on käytössä kiinteistön haltijan järjestämä 

jätteenkuljetus ja näitä alueita koskevat jätelain 33 §:n mukaisen jätteen vastaanotto- ja käsittelymaksut. 

Oulun Hiukkavaaran kimppakeräysaluetta ja sen jäteastioiden käyttöä koskevat jätelajikohtaiset 

tyhjennysmaksut sekä keräyspisteen käyttömaksut. 

Biojätteen ja kierrätettävien pakkausjätteiden kuljetus siirtyy kunnan järjestämäksi jätteenkuljetukseksi 

1.7.2023 lähtien ja kiinteistöjen jätemaksut peritään 1.7.2023 lähtien jätelajikohtaisina ja 

jäteastiakohtaisina tyhjennysmaksuina. 

Pudasjärven alueella on käytössä kunnan järjestämä jätteenkuljetus ja alueen jätemaksut peritään 

kiinteistöiltä jätelajikohtaisina tyhjennysmaksuina tai aluekeräyspisteen käyttömaksuna. Pudasjärvellä on 

käytössä jätehuollon perusmaksu. 

Tätä taksaa ei sovelleta sekä pienpuhdistamoiden, saostusäiliöiden ja umpisäiliöiden lietteen 

vastaanottomaksuihin. 
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LUKU 3 Asumisen jätehuollon jätemaksut 

5 § Pudasjärven jätemaksut 
Pudasjärvellä on käytössä kunnan järjestämä jätteenkuljetus. Kiertokaari Oy kilpailuttaa kunnan 

jätehuoltovastuulle kuuluvien kiinteistöjen jäteastioiden tyhjennykset ja jätteen kuljetuksen sekä perii 

kiinteistöjen jätemaksut.  

Pudasjärven perusmaksu 
Jätelain 78 §:n mukainen maksu, jolla katetaan jätehuollon järjestämisen kohdentamattomia kustannuksia, 

voidaan periä erillisenä perusmaksuna. Perusmaksulla katetaan muun muassa jäteneuvonnan, 

jäterekisterin ylläpidon, vaarallisen jätteen keräyksen, jätehuoltoviranomaisen ja jätehuollon 

asiakaspalvelun sekä muiden vastaavien jätehuollon palvelujen järjestämisestä aiheutuvia kuluja. 

Jätehuollon perusmaksu koskee kaikkia Pudasjärven asumisen kiinteistöjä. Kiinteistöltä, jota käytetään 

vakituiseen asumiseen, perittävä perusmaksu on suurempi kuin vapaa-ajan asumisen kiinteistöltä perittävä 

perusmaksu. Vapaa-ajan asuntojen oletetaan olevan käytössä enintään 1/3 vuodesta 

Kiertokaari Oy laskuttaa perusmaksun kerran vuodessa helmikuussa. 

Perusmaksua ei peritä kiinteistöiltä, jotka voidaan osoittaa käyttökelvottomiksi esimerkiksi 

rakennusvalvonnalta tai ympäristöterveydenhuollolta saatavalla todistuksella. Todistus toimitetaan 

Kiertokaari Oy:lle. 

Asuntotyyppi Perusmaksu 

Vakituinen asunto 37,86 € 

Vapaa-ajan asunto 12,11 € 

Hinnat sisältävät alv:n 24 % 

 

Pudasjärven kimppamaksu 
Pudasjärvellä kiinteistöt voivat tehdä jätehuollon kimpan eli hankkia yhteisen jäteastian sekä tehdä 

yhteisen jätesopimuksen. Käytännössä se tarkoittaa, että yksi yhteinen polttokelpoisen sekajätteen astia 

sijoitetaan jonkun kimppaan kuuluvan tontille. 

Kimppamaksu riippuu kiinteistön koosta ja kimppapisteeseen toimitettavan jätteen määrästä. Kimppaan 

kuuluvien vapaa-ajan asuntojen oletetaan olevan käytössä enintään 1/3 vuodesta. 

Kiertokaari Oy laskuttaa kimppamaksut kerran vuodessa helmikuussa.  

Kimppa Kimppamaksu  

Kimpan ympärivuotinen käyttäjä 113,99 € 

Kimpan käyttäjä, 1 henk. asunto 57,10 € 

Kimpan vapaa-ajan asukas 38,50€ 

Hinnat sisältävät alv:n 24 % 

Kiertokaari Oy:n hallinnoimien kimpoissa polttokelpoisen jätteen jäteastia tyhjennetään vähintään neljän 

viikon välein.  

Pudasjärven aluekeräyspisteen käyttömaksu 
Kiinteistö voi tehdä sopimuksen aluekeräyspisteen käyttämisestä Kiertokaari Oy:n kanssa. Yhteisessä 

käytössä oleva aluekeräyspiste korvaa kiinteistön oman jäteastian. Aluekeräyspisteellä on jäteastiat 

seuraaville jätteille: polttokelpoinen sekajäte, lasi ja metalli. Osalla aluekeräyspisteistä on myös 
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paperinkeräys ja kartonginkeräys. Aluekeräyspisteen jäteastiat ovat lukossa ja avain annetaan sopimuksen 

tehneille aluekeräyspisteen käyttäjille. 

Aluekeräyspisteen käyttömaksu riippuu kiinteistön koosta ja/tai käyttötarkoituksesta. Aluekeräyspistettä 

käyttävän vapaa-ajan asunnon oletetaan olevan käytössä enintään 1/3 vuodesta. 

Kiertokaari Oy laskuttaa aluekeräyspisteen kerran vuodessa helmikuussa.  

Aluekeräyspiste Käyttömaksu  

Aluekeräyspiste, ympärivuotinen käyttäjä, 

huoneistoja 2 tai enemmän 
136,61 € 

Aluekeräyspiste, 1 henk. asunto 68,29 € 

Aluekeräyspiste, vapaa-ajan asunto 45,88 € 

Hinnat sisältävät alv:n 24 % 

 

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

vuodesta. 

Kiinteistö voi käyttää valitsemaansa aluekeräyspistettä. Pudasjärven aluekeräyspisteet löytyvät Kiertokaari 

Oy:n nettisivuilta https://kiertokaari.fi/asiointi-ja-palvelut/kiinteiston-jatehuolto/pudasjarvi/  

Pudasjärven jätehuollon vuosimaksu 
Jos kiinteistölle ei ole tehty jätesopimusta, sille voidaan määrätä jätehuollon vuosimaksu 

Vakituinen asunto 189,31 €/v (sis. Alv 24 %) 

Vapaa-ajan asunto 60,55 €/v. (sis. alv. 24 %) 

Pudasjärven astiakohtaiset tyhjennysmaksut  
Astiakohtaiset tyhjennysmaksut koostuvat kahdesta osasta: kuljetusmaksusta, joka sisältää jäteastian 

tyhjennyksen ja kuljetuksen kustannukset sekä käsittelymaksusta, joka sisältää jätteen käsittelystä 

aiheutuvat kustannukset. Käsittelymaksut perustuvat astian kokoon ja jätteestä Ruskon jätekeskuksessa 

perittävään jätteen käsittelymaksuun. 

Kiertokaari Oy laskuttaa astiakohtaiset tyhjennysmaksut kiinteistöiltä kolmen kuukauden välein.  

Polttokelpoisen jätteen jäteastioiden tyhjennysmaksut Pudasjärvellä 
Kiertokaari Oy on kilpailuttanut polttokelpoisen jätteen jäteastioiden tyhjennykset. Kaikkien kiinteistöjen 

on järjestettävä polttokelpoisen jätteen keräys. Jäteastioiden tyhjentämisestä ja jätteen kuljettamisesta 

käsittelypaikkaan huolehtii Kiertokaari Oy ja  

Polttokelpoinen jäte Kuljetusmaksu Käsittelymaksu Yhteensä Yhteensä, sis alv 24 % 

140 l astia 5,44 € 1,75 € 7,19 € 8,92 € 

240 l astia 5,44 € 2,82 € 8,26 € 10,24 € 

660 l astia 5,44 € 7,34 € 12,78 € 15,84 € 

0,8 m3 syväsäiliö 14,67 € 12,31 € 26,99 € 33,46 € 

1,3 m3 syväsäiliö 14,67 € 17,67 € 32,35 € 40,11 € 

3 m3 syväsäiliö 14,67 € 35,91 € 50,58 € 62,72 € 

5 m3 syväsäiliö 14,67 € 57,37 € 72,04 € 89,33 € 

https://kiertokaari.fi/asiointi-ja-palvelut/kiinteiston-jatehuolto/pudasjarvi/
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Biojäteastioiden tyhjennysmaksut Pudasjärvellä 
Biojätteen erilliskeräys on pakollista niillä kiinteistöillä, joissa on vähintään neljä huoneistoa. Kiertokaari Oy 

on kilpailuttanut biojäteastioiden tyhjennykset. Biojätteen tyhjennysmaksua pidetään sen käsittelystä 

aiheutuvia kustannuksia alhaisempana niin, että osa käsittelyn kustannuksista siirretään polttokelpoiselle 

jätteelle. Tasaus kannustaa biojätteen keräykseen ja edistää jätelain mukaista etusijajärjestystä.  

Biojäte Kuljetusmaksu  Käsittelymaksu   Yhteensä,sis alv 24 % 

80 l astia 4,64 € 0,78 € 5,42 € 6,72 € 

140 l astia 4,64 € 1,18 € 5,82 € 7,22 € 

240 l astia 4,64 € 1,85 € 6,49 € 8,05 € 

660 l astia (ei käytössä) 4,64 € 4,65 € 9,29 € 11,53 € 

0,8 m3 syväsäiliö (ei käytössä) 12,59 € 9,07 € 21,66 € 26,86 € 

1,3 m3 syväsäiliö (ei käytössä) 12,59 € 12,41 € 25,00 € 31,00 € 

 

Pakkausjätteiden jäteastioiden tyhjennysmaksut Pudasjärvellä 
Muovi- kartonki-, lasi- ja metallipakkausten valmistajilla, maahantuojilla on velvollisuus järjestää 

markkinoille toimittamiensa käytöstä poistettujen pakkausten jätehuolto ja vastata siitä aiheutuvista 

kustannuksista. Velvollisuus koskee pakkausten osalta myös tuotteiden pakkaajia ja pakattujen tuotteiden 

maahantuojia. 

Pakkaustuottajat huolehtivat velvollisuuksistaan järjestämällä erilliskerätylle pakkausjätteelle kotitalouksien 

käyttöön Ekopisteverkoston sekä vastaanottoterminaaleja kiinteistöjen erilliskerättyä pakkausjätettä 

varten.  

Pakkaustuottajat vastaavat yhdessä kuntien kanssa pakkausjätteiden kiinteistöittäisestä keräyksestä ja 

kuljetuksesta. Pakkaustuottajat maksavat kunnille korvauksen pakkausjätteen keräämisen ja kuljetuksen 

järjestämisestä. Korvaus siirretään täysimääräisenä jätteen tuottajilta perittävään keräys- ja 

kuljetusmaksuun 2025 alkaen. 

Muovipakkaukset Kuljetusmaksu Käsittelymaksu Yhteensä Yhteensä, sis. alv 24 % 

660 l astia 4,64 € 0 € 4,64 € 5,75 € 

 

Metallipakkaukset Kuljetusmaksu Käsittelymaksu Yhteensä Yhteensä, sis alv. 24 % 

240 l astia 4,64 € 0 € 4,64 € 5,75 € 

660 l astia 4,64 € 0 € 4,64 € 5,75 € 

1,3 m3 syväsäiliö 12,59 € 0 € 12,59 € 15,61 € 

3 m3 syväsäiliö 12,59 € 0 € 12,59 € 15,61 € 

 

Lasipakkaukset Kuljetusmaksu Käsittelymaksu Yhteensä Yhteensä, sis alv. 24 % 

240 l astia 4,64 € 0 € 4,64 € 5,75 € 

660 l astia 4,64 € 0 € 4,64 € 5,75 € 

1,3 m3 syväsäiliö 12,59 € 0 € 12,59 € 15,61 € 

3 m3 syväsäiliö 12,59 € 0 € 12,59 € 15,61 € 
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Kartonkipakkaukset Kuljetusmaksu Käsittelymaksu Yhteensä Yhteensä, sis. alv 24% 

240 l astia 4,64 € 0 € 4,64 € 5,75 € 

660 l astia 4,64 € 0 € 4,64 € 5,75 € 

Rullakko 4,64 € 0 € 4,64 € 5,75 € 

1,3 m3 syväsäiliö 12,59 € 0 € 12,59 € 15,61 € 

3 m3 syväsäiliö 12,59 € 0 € 12,59 € 15,61 € 

5 m3 syväsäiliö 12,59 € 0 € 12,59 € 15,61 € 

Hinnat sisältävät alv:n 24 % 

 

Jätehuollon lisäpalveluista perittävät maksut Pudasjärvellä 
Kiinteistöltä peritään tämän jätetaksan mukainen maksu jäteastian tyhjennyksen yhteydessä mukaan 

otettavasta lisäsäkistä. Lisäsäkki saa sisältää polttokelpoista jätettä.  

Kiinteistöltä peritään tämän jätetaksan mukainen maksu hukkanoudosta.  

Lisäpalvelu, kpl Kuljetusmaksu Käsittelymaksu  Yhteensä Yhteensä sis. alv 24 % 

Lisäsäkki polttokelpoinen, alkava 200 l 2,32 € 3,48 € 5,80 € 7,19 € 

Lisäsäkki hyötyjäte, alkava 200 l 2,32 € 0 € 2,32 € 2,88 € 

Hukkanouto, kpl 2,90 € 0 € 2,32 € 3,60 € 

Hinnat sisältävät alv:n 24 % 

 

Syötteen kiinteistökohtaisen biojätteen keräyskokeilun jäteastioiden tyhjennysmaksut  
Pudasjärven Syötteen alueella kiinteistöt voivat kerätä biojätettä tekemällä sopimuksen erilliskeräyksestä 

Kiertokaari Oy:n kanssa. 

 Kuljetusmaksu Käsittelymaksu  Palvelumaksu  Yhteensä  Yhteensä sis alv 
24 % 

Biojäte 140 l 4,64 € 1,18 € 2,98 € 8,80 € 10,92 € 

Biojäte 240 l 4,64 € 1,84 € 2,98 € 9,47 € 11,74 € 

 

Biojätteen erilliskeräyspalvelua voidaan tarjota TSV-toimintana erillissopimuksin 15% korotetulla hinnalla. 

Pudasjärven siirtokuormausaseman jätemaksut 
Pudasjärven siirtokuormausasema palvelee kotitalouksia ja ottaa vastaan asumisen lajittelematonta 

sekajätettä ja rakennusjätettä.  

Pudasjärven siirtokuormausasema Käsittelymaksu  

Jätekuorman minimimaksu  11,61 € 

Kotien lajittelematon sekajäte 184,96 €/t 

Kotien lajittelematon rakennusjäte 184,96 €/t 

Painekyllästetty puu 370,39 €/t 

Hinnat sisältävät alv:n 24 % 
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Pudasjärven jäteaseman (Ekolanssi) jätemaksut 
Jäteasema palvelee kotitalouksia ja sinne voi viedä maksuttomia hyötyjätteitä. Maksutta vastaanotettujen 

jätteiden keräyksen, kuljetuksen ja käsittelyn kustannukset maksetaan perusmaksulla. 

Kotitalouksien vaaralliset jätteet: 
Maksutta ilmaistuontirajojen sisällä  https://kiertokaari.fi/hinnat-ja-maksaminen/ilmaistuontirajat/ 

Maksutta otetaan vastaan: 

• Kodin sähkölaitteet 

• Metalli 

• Pakkausmuovi 

• Pahvi ja kartonki 

 

Maksullinen sekajäte otetaan vastaan Pudasjärven siirtokuormausasemalla. 

6 § Hailuodon, Iin, Kempeleen, Lumijoen ja Oulun jätteenkäsittelymaksut 
Hailuodon, Iin, Kempeleen. Lumijoen ja Oulun alueella on käytössä ns. sopimusperusteinen jätteenkuljetus 

(kiinteistön haltijan järjestämä jätteenkuljetus). Sopimusperusteisessa jätteenkuljetuksessa kiinteistö ja 

jätehuoltoyritys tekevät sopimuksen jätteen noudosta ja sen kuljettamisesta kunnan tai tuottajayhteisöjen 

käsittely- tai vastaanottopaikkoihin.  

Kiinteistöiltä perittävä jäteastian tyhjennysmaksu koostuu kahdesta osasta, jäteastian tyhjennyksestä 

perittävästä kuljetusmaksusta sekä jätteen käsittelymaksusta. 

Jätehuoltoyritys maksaa jätteiden käsittelymaksut Kiertokaari Oy:lle sen ylläpitämissä jätteen 

vastaanottopisteissä. Jätteen käsittelymaksut esitetään painoperusteisina tonnihintoina. Käsittelymaksun 

perusteena on vastaanoton ja jätteen käsittelyn kustannukset. Jätteen käsittelymaksuilla katetaan niiden 

käsittelystä aiheutuvia kustannuksia.  

Ruskossa punnittavien jätteiden käsittelymaksut 
Polttokelpoinen jäte 

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. likaiset ja rikkoontuneet tekstiilit, vaipat, pölypussit, tupakantumpit, astiat sekä likainen, 
kierrätykseen kelpaamaton paperi, kartonki tai muovi. 
 
Polttokelpoinen jäte viedään Oulun Energian Laanilan ekovoimalaitokselle energiana hyödynnettäväksi. 

Polttokelpoisen jätteen jätemaksulla katetaan Oulun Energia Oy:n Laanilan ekovoimalaitoksen 

jätteenkäsittelymaksu ns. porttimaksu. 

Polttokelpoisen jätteen jätemaksusta saatavalla tuotolla katetaan ns. maksuttomat palvelut, esimerkiksi 

• kotitalouksien vaarallisten jätteiden keräys- ja käsittelykulut, 

• apteekkien lääkejätteiden vastaanottopalvelu, 

• osa kuntien jäteasemien käyttö- ja hoitokuluista, 

• neuvonta ja tiedotus, 

• osa kotitalouksien biojätteiden käsittelykuluista sekä  

• hyötyjätteiden eteenpäin toimittamisesta aiheutuvat kulut. 

Polttokelpoisen jätteen käsittelymaksulla rahoitetaan myös ympäristöntarkkailun, hallinnon ja 

tietojärjestelmien ylläpidon kuluja, jätehuoltoviranomaisen kustannuksia sekä jätehuollon toiminnan 

kehittämisestä aiheutuvia kuluja. 

https://kiertokaari.fi/hinnat-ja-maksaminen/ilmaistuontirajat/
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Biojäte 

Suurin osa kotitalouksien biojätteestä syntyy keittiöissä. Kotitalouksien hävikki on kuitenkin mahdollista 

käsitellä niin, että biojätteen ravinteet ja siihen sitoutunut energia voidaan hyödyntää. Biojäte voidaan 

kompostoida kiinteistöllä itse tai sen voi lajitella ja kerätä erikseen toimitettavaksi Ruskon jätekeskuksessa 

sijaitsevan Gasum Oy:n biokaasulaitoksen raaka-aineeksi.  

Biojätteen käsittely Gasum Oy:n biokaasulaitoksen on toimintaa, jonka kunnan jätelaitos Kiertokaari Oy 

hankkii ja toiminta katetaan biojätteen käsittelymaksulla. katetaan biojätteen käsittelystä aiheutuvia 

kustannuksia.  

Lajittelun kannustamiseksi kotitalouksien biojätteen hinta on pidetty todellisia käsittelykustannuksia 

alhaisempana. Käsittelyn kustannuksia katetaan polttokelpoisen jätteen käsittelymaksuilla. 

Suurikokoinen sekajäte 

Ruskon jätekeskuksen lajitteluareenalle toimitettava suurikokoinen sekajäte on asumisessa syntyvää 
jätettä, joka ei mahdu jäteastiaan. Esimerkiksi rikkinäiset huonekalut, suuret muoviset esineet, matot yms. 
Suurikokoista sekajätettä otetaan vastaan Ruskon jätekeskuksen lajitteluareena Larelle. Jätteen 

käsittelypalvelu hankitaan Oulun Energialta ja sen käsittelymaksu perustuu Oulun Energian perimään 

jätteen käsittelymaksuun. 

Lajittelematon rakennusjäte 
Ruskon jätekeskuksen lajitteluareenalle toimitettava lajittelematon rakennusjäte tarkoittaa yksityisten 

kotitalouksien remontoinnin tai rakentamisen jätettä. Laadultaan lajittelematon rakennusjäte on 

rakennusjätettä, josta ei ole lajiteltu erilleen hyödyntämiskelpoista jätettä.  

Lajittelematonta rakennusjätettä otetaan vastaan Ruskon jätekeskuksen lajitteluareena Larelle. Jätteen 

käsittelypalvelu hankitaan Oulun Energian Syklo Oy:ltä ja sen käsittelymaksu perustuu Oulun Energian 

perimään jätteen käsittelymaksuun. 

Puutarhajäte 
Ruskon jätekeskukseen toimitettavan puutarhajätteen käsittelymaksulla katetaan siitä aiheutuvat 

käsittelykustannukset. 

Kipsilevy 

Rakentamisessa ja remontoinnissa syntyvä kipsilevyjäte. 

Kovat muovit 

Muoviset, kierrätyskelpoiset muoviesineet, esimerkiksi muoviset puutarhatuolit, sangot.  

Käsitelty puu, maalattu puu, puulevyt 

Rakentamisessa ja remontoinnissa syntyvä puujäte, jota ei voida ottaa vastaan puhtaana puuna. 

Hankalasti lajiteltava sekajätekuorma 

Kuorma, josta on vaikea erotella kierrätyskelpoiset jätteet. Esimerkiksi kuorma, jossa on sekaisin tiiliä, 

muovia, betonia. 

Kuivakäymäläjäte 
Kuivatun kuivakäymäläjätteen voi tuoda käsiteltäväksi Ruskon jätekeskuksessa Gasumin 

biokaasulaitokselle. 

Vaarallinen jäte, termiseen käsittelyyn  
Ruskon jätekeskus ottaa vastaan vaarallisia jätteitä, joilla on esim. korkea PAH- tai lyijypitoisuus.  
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Ruskon jätekeskuksessa asumisen jätteistä perittävät painoperusteiset käsittelymaksut 
 

 Käsittelymaksu €/tonni 

Polttokelpoinen asumisen jäte 166,31 € 

Asumisen biojäte, biokaasulaitokselle 82,84 € 

Sekajäte, suurikokoinen 184,96 € 

Lajittelematon rakennus- ja remonttijäte 184,96 € 

Puutarhajäte, punnittava  90,59 € 

Kipsilevy 99,20 € 

Kovat muovit 99,20 € 

Käsitelty puu, maalattu puu, puulevyt 62,00 € 

Tiili- ja betoni, palakoko alle 15 cm 15,70 € 

Betoni, palakoko yli 15 cm 64,73 € 

Hankalasti lajiteltava sekajätekuorma 210,80 € 

Hinnat sisältävät alv:n 24 % 

 

Pienkuormamaksut Ruskossa ja jäteasemilla, lajittelu- ja siivousmaksut  
Pienkuorman minimimaksu Ruskossa 
Pienkuorman minimimaksu koskee Ruskon jätekeskuksen 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. 

Jäteasemien pienkuorman maksu 
Kiertokaari Oy ylläpitää alueellisia jäteasemia. Jäteasemat on tarkoitettu asumisessa syntyvien vaarallisten 

jätteiden sekä asumisessa satunnaisesti syntyvän seka- ja rakennusjätettä vastaanottopaikoiksi.  

Jäteasemien pienkuorman maksu koskee Hailuodon, Iin, Kempeleen ja Lumijoen jäteasemilla perittävää 

maksua. Jätemaksun kustannukset koostuvat jäteasemien perustamis- ja ylläpitokustannuksista, jätteen 

vastaanoton, kuljettamisen ja käsittelyn kustannuksista. Kuorman koko on alle 200 kg. 

Pienkuormien lajittelu- ja siivousmaksu 
Pienkuormien lajittelu- ja siivousmaksu peritään Ruskon jätekeskuksessa ja jäteasemilla silloin, kun 

peräkärryssä on muuta kuin ilmoitettua jätettä ja kuorman oikeasta lajittelusta ja/tai ympäristön 

siivoamisesta aiheutuu kustannuksia. Maksu voidaan periä esimerkiksi väärään paikkaan tai ohjeiden 

vastaisesti puretusta kuormasta. 

Suurkuormien lajittelu- ja siivousmaksumaksu 
Suurkuormien lajittelu- ja siivousmaksu peritään Ruskon jätekeskuksessa silloin, kun punnitussa kuormassa 

on muuta kuin ilmoitettua jätettä ja kuorman oikeasta lajittelusta ja/tai ympäristön siivoamisesta aiheutuu 

kustannuksia. Maksu voidaan periä esimerkiksi väärään paikkaan tai ohjeiden vastaisesti puretusta 

kuormasta. 

Pienkuormamaksut, lajittelu- ja siivousmaksut  

Pienkuorman minimimaksu Ruskossa 11,61 € 
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Puutarhajäte, peräkärrykuorma ilman kuponkia 11,61 € 

Pienkuorman maksu jäteasemilla. 31 € 

Muut maksut  

Pienkuormien lajittelu- ja siivousmaksu 35,36 € 

Suurkuormien lajittelu- ja siivousmaksu 235,80 € 

Hinnat sisältävät alv:n 24 % 

 

Maksuttomat jätteet Ruskon Oivapisteellä, jäteasemilla ja apteekeissa 
Oivapisteen maksuttomat jätteet 
Rusko jätekeskuksen Oivapisteellä otetaan maksutta vastaan hyötyjätteitä, kotitalouksien vaarallisia jätteitä 

sekä tuottajavastuulainsäädännön alaisia jätteitä. Tuottajavastuulainsäädännön alaisten jätteiden 

käsittelystä vastaavat tuottajayhteisöt ja jätteiden keräämisen kustannukset peritään polttokelpoisen 

jätteen käsittelymaksulla. 

• Kartonki, pahvi ja paperi  

• Kodin elektroniikkalaitteet  

• Valaisimet, valosarjat, lamput  

• Metallijäte  

• Pakkauslasi  

• Käsittelemätön puu  

• Akut  

• Autonrenkaat   

• Poistotekstiili  

• Kaasupullot, sammuttimet  

• Kiuaskivet  

• Pakkausmuovi  

• Kotien puutarhajätteen pienkuormat (risut ja haravointijäte erikseen) maksutta 

puutarhajätekupongilla. 

• Kodin vaaralliset jätteet (esimerkiksi öljyt, maalit, lakat, liimat ja muut kemikaalit) Maksutta 

ilmaistuontirajojen sisällä. https://kiertokaari.fi/hinnat-ja-maksaminen/ilmaistuontirajat/  

 
Jäteasemien maksuttomat jätteet 
Kiertokaari Oy pitää yllä Iissä, Hailuodossa, Kempeleessä ja Lumijoella jäteasemia. Jäteasemat ottavat 

vastaan maksullisen jätteen lisäksi maksutta vastaan kotien vaarallista jätettä, sähkölaitteita ja Hailuodossa, 

Iissä ja Lumijoella metalliromua. Maksuttomien jätteiden keräys ja kuljetuskustannukset sekä jäteasemien 

ylläpitokustannukset katetaan polttokelpoisen jätteen käsittelymaksusta. 

Jäteasemien maksuttomat jätteet Jäteasema 

Kotien vaaralliset jätteet Hailuoto, Ii, Kempele, Lumijoki 

Sähkölaitteet Hailuoto, Ii, Kempele, Lumijoki  

Metalliromu Hailuoto, Ii, Lumijoki 

 

  

https://kiertokaari.fi/hinnat-ja-maksaminen/ilmaistuontirajat/


17 
 

Kotien lääkejätteiden vastaanotto apteekeissa 

Kiertokaari Oy on tehnyt sopimuksen Oulun seudun apteekkien kanssa lääkejätteiden ja 

elohopeakuumemittareiden vastaanotosta. Apteekkeihin palautettujen vaarallisten jätteiden 

kuljetus ja käsittelykustannukset katetaan polttokelpoisen jätteen käsittelymaksusta. 

 

Asuntoaluekohtaiset tyhjennysmaksut Hiukkavaaran Soittajankankaalla 
Asuntoaluekohtaisella tai jätehuollon kimppa-alueella tarkoitetaan sitä, että asuntoalueen kiinteistöille on 

rakennettu yhteinen jätepiste. Kimppapisteillä kerätään polttokelpoisen jätteen ja biojätteen lisäksi 

paperia, kartonkia, metallia ja lasia. Kiertokaari Oy omistaa 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. 

Kiertokaari Oy laskuttaa jätemaksut neljän kuukauden välein. 

Oulussa asuntoaluekohtainen jätehuolto on käytössä Hiukkavaaran Soittajankankaalla sekä 

Hartaanselänrannan alueella. Hartaanselänrannan asuntoaluekohtainen jätehuolto otetaan käyttöön 

asuntomessualueen käyttöönoton yhteydessä vuonna 2025. 

 

Käsittely- ja kuljetuskustannus jaetaan kimppapistettä käyttävien kiinteistöjen kesken. 

Kiinteät vuosikustannukset  

Kimppapisteeseen kuuluva kiinteistö maksaa jätepisteen käytöstä Kiertokaari Oy:lle kiinteää 

vuosikustannusta, jolla katetaan syväkeräysastioiden hankinta- ja asennuskustannukset sekä vuosittaiset 

huolto- ja kunnossapitokustannukset.  

Kiinteä vuosikustannus kimppapiste 1, Musikantintie 2: 58,44 € (alv. 24 %).  
Kiinteä vuosikustannus kimppapiste 2, Piiparintie 2: 77,92 € (alv. 24 %).  
Kiinteä vuosikustannus kimppapiste 3 Lipunkantajantie 46,75 € (alv. 24 %).  
Kiinteä vuosikustannus kimppapiste 4 Lipunkantajantie 8: 71,92 € (alv. 24 %).  

Ylimääräinen tyhjennys Hiukkavaaran kimppapisteillä 

Esim. pussit, laatikot ja esineet säännöllisen tyhjennyksen yhteydessä 

Kuljetus ja käsittely 28,77 €/m3 (sis. alv 24 %), laskutus vähintään 0,1 m3   

Ylimääräisistä tyhjennyksistä aiheutuvat kulut jaetaan kimppapisteen käyttäjien kesken. 

Hiukkavaaran 

tyhjennysmaksut 
Kuljetus Käsittely 

Yhteensä Yhteensä, sis alv 24 % 

Polttokelpoinen jäte 14,82 € 58,21 € 73,03 € 90,56 € 

Biojäte 14,82 € 24,25 € 39,08 € 48,46 € 

Paperi 14,82 € 0 € 14,82 € 18,38 € 

Kartonkipakkaukset 14,82 € 0 € 14,82 € 18,38 € 

Lasipakkaukset 14,82 € 0 € 14,82 € 18,38 € 

Pienmetalli 14,82 € 0 € 14,82 € 18,38 € 
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Kimppapisteen alueelle jätetyt suurikokoiset jätteet:  

Jätteen käsittely jätteen Ruskon jätekeskuksen hinnaston mukaan jätteen laadun ja painon perusteella. 

Lisäksi peritään siivouksesta aiheutuneet kulut 86,30 €/h / (sis.alv 24 %). 

Ylimääräisistä jätteistä ja siivouksesta aiheutuvat kulut jaetaan kimppapisteen käyttäjien kesken. 

LUKU 4 Toissijaisen jätehuollon järjestäminen ja perittävät jätemaksut (TSV) 
Kunnalla on vastuu toissijaisen jätehuollon järjestämisestä. Se 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. 

Kiertokaari Oy:n tehtävä on hoitaa kunnan toissijaiselle vastuulle kuuluvan jätteen jätehuollon osana 

kunnan järjestämää jätteenkäsittelyä.  

7 § TSV-jätehuollon maksut 
Kunnan tarjoama TSV-jätteen jätehuolto on osa kunnan lakiin perustuvia jätehuoltopalveluja ja niissä  

noudatetaan seudullisen jätehuoltojaoston vahvistamaa taksaa.   

Kuorman minimimaksu (TSV) 

Kun kuorman koko on alle 200 kg tai alle 1 m3, siitä peritään minimimaksu.  

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  

Erityisjäte, erityismateriaali (TSV)  

Esikäsittelyä vaativaa jätettä, esimerkiksi kuolleet eläimet tai kuivattu käymäläjäte. 

Käsittelymaksu sisältää jäteveron.  

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.  

Asbesti (TSV)  

Rakennuspurkutyömailla syntyvä asbesti sijoitetaan kaatopaikalle niin, että siitä ei aiheudu haittaa tai 

vaaraa terveydelle tai ympäristölle.  

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.  

Hyödyntämiskelvoton jäte ja rejekti (TSV)  
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Jätteen lajittelu-, esikäsittely- tai muussa käsittelytoiminnassa hyötyjätteiden lajittelun jälkeen jäljelle jäävä 

hyödyntämiskelvotonta jäte. Rejektiä syntyy 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.  

Lievästi pilaantunut maa (TSV)  

Lievästi pilaantuneen maan haitta-ainepitoisuudet ovat pienemmät kuin Ympäristöhallinnon julkaiseman 

ohjeen Maaperän pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arviointi (2/2007) alempi ohje-arvo ja muilta 

ominaisuuksiltaan jäte on kaatopaikkakelpoista.  

Pilaantunut maa (TSV)  

Pilaantuneen maan haitta-ainepitoisuudet ovat suuremmat kuin Ympäristöhallinnon julkaiseman ohjeen 

Maaperän pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arviointi (2/2007) alempi ohje-arvo, mutta ei ylitä saman 

ohjeen ylempää ohje-arvoa.  

Seosaine (TSV)  

Ominaisuuksiltaan sellaista jätettä, jota voidaan käyttää pilaantuneiden maiden kompostointikäsittelyssä 

tukiaineena.  

Terveydenhuollon erityismateriaali (TSV)  

Terveydenhuollon erityismateriaali on terveydenhuollossa syntyvää jätettä, jota ei voi polttaa 

tavanomaisen jätteen polttolaitoksessa jo jota ei voi sijoittaa orgaanisen materiaalin korkean pitoisuuden 

vuoksi jätteen loppusijoitusalueelle. 

Lasijäte (TSV), tuulilasit ja turvalasi (TSV) 

Lasijäte on pääasiassa tasolasia. Tuulilasi ja turvalasi sisältävät epäpuhtauksia, jotka aiheuttavat lisätyötä 

jätteen käsittelyssä. 

Käsittelymaksut sisältävät jäteveron.  

Lasi- ja kivivillaeristejäte puhdas ja epäpuhdas (TSV)  

Purkutyömailla syntyvä lajiteltu ja puhdas lasi- ja kivivillaeristejäte otetaan vastaan Ruskon jätekeskukseen 

ja sille pyritään löytämään hyödyntämiskohde.  

Lasi- ja kivivillaeristeen käsittelymaksu riippuu jätteen puhtaudesta. 

Kipsilevy (TSV) 

Erikseen lajiteltu rakentamisessa tai remontoinnissa syntyvä kipsilevy 

Kovat muovit (TSV) 

Muoviset, kierrätyskelpoiset muoviesineet, esimerkiksi muoviset puutarhatuolit, sangot, putket.  

Käsitelty puu, maalattu puu, puulevyt (TSV) 

Erikseen lajiteltu rakentamisessa ja remontoinnissa syntyvä käsitelty tai maalattu puu sekä puulevyt. 

Hankalasti lajiteltava sekajätekuorma (TSV) 

Kuorma, josta on vaikea erotella kierrätyskelpoiset jätteet. Esimerkiksi kuorma, jossa on sekaisin tiiliä, 

muovia, betonia. 

Raskasmetallipitoinen säkeissä (TSV)  

Elinkeinotoiminnassa syntyvä raskasmetallipitoinen jäte, joka toimitetaan Ruskon jätekeskukseen säkkeihin 

pakattuna. 
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Käsittelymaksu sisältää jäteveron.  

Raskasmetallipitoinen, irtotavara (TSV)  

Irtotavarana toimitettu raskasmetallijäte, joka täyttää muilta osin kaatopaikoista annetun asetuksen 

kaatopaikkakelpoisuuskriteerit. 

Käsittelymaksu sisältää jäteveron. 

Tietoturvapaperi (TSV)  

Ruskon jätekeskus ottaa vastaan tuhottavaksi tarkoitettua tietoturvapaperia.  

Painekyllästetty puu (TSV)  

Ruskon jätekeskus ottaa vastaan kyllästettyä puuta. Kyllästetty puu toimitetaan edelleen käsiteltäväksi.  

Välpe (TSV) 

Käsitellään energiaksi hyödyntämällä ja poikkeustilanteissa loppusijoitetaan erityisjätteenä. 

Öljyiset jätteet (TSV)  

Öljyisten jätteiden käsittelymaksut määräytyvät öljyjätteen vesipitoisuuden mukaan.  

Pienkuormien lajittelu- ja siivousmaksu (TSV) 
Pienkuormien lajittelu- ja siivousmaksu peritään Ruskon jätekeskuksessa ja jäteasemilla silloin, kun 

peräkärryssä on muuta kuin ilmoitettua jätettä ja kuorman oikeasta lajittelusta ja/tai ympäristön 

siivoamisesta aiheutuu kustannuksia. Maksu voidaan periä esimerkiksi väärään paikkaan tai ohjeiden 

vastaisesti puretusta kuormasta. 

Suurkuormien lajittelu- ja siivousmaksumaksu (TSV) 
Suurkuormien lajittelu- ja siivousmaksu peritään Ruskon jätekeskuksessa silloin, kun punnitussa kuormassa 

on muuta kuin ilmoitettua jätettä ja kuorman oikeasta lajittelusta ja/tai ympäristön siivoamisesta aiheutuu 

kustannuksia. Maksu voidaan periä esimerkiksi väärään paikkaan tai ohjeiden vastaisesti puretusta 

kuormasta. 

TSV-jätteet Ruskossa Käsittelymaksu 

Kuorman minimimaksu 11,61 €/ kuorma 

 Käsittelymaksu €/tonni 

Kaupan biojäte 159,04 € 

Erityismateriaali 222,17 € 

Hiekanerotuskaivoliete  126,99 € 

Rasvanerotuskaivoliete  126,99 € 

Asbesti  225,20 € 

Jätteen lajittelutoiminnassa syntyvä rejekti  281,17 € 

Hyödyntämiskelvoton, kaatopaikkakelpoinen rejekti 197,82 € 

Lievästi pilaantunut maa 68,89 € 

Pilaantunut maa 155,43 € 

Seosaine 29,64 € 

Terveydenhuollon erityismateriaali 2074,17 € 

Lasi 123,14 € 
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Tuulilasit ja turvalasi 198,40 € 

Lasi- ja kivivillaeriste, puhdas 118,28 € 

Lasi- ja kivivillaeriste, epäpuhdas 161,20 € 

Kipsilevy 99,20 € 

Kovat muovit 99,20 € 

Käsitelty puu, maalattu puu, puulevyt 62,00 e 

Hankalasti lajiteltava jätekuorma 210,80 € 

Raskasmetallijäte säkeissä 968,02 € 

Raskasmetallijäte irto 884,08 € 

Tietoturvapaperi 1503,40 € 

Painekyllästetty puu 370,39 € 

Välpe 235,56 € 

käytetty voiteluöljy, vesipitoisuus alle 10%  72,87 € 

käytetty voiteluöljy, vesipitoisuus 10-30%  101,23 € 

käytetty voiteluöljy, vesipitoisuus yli 30%  166,01 € 

Öljysäiliöiden puhdistussakka, nestemäinen  297,05 € 

Öljysäiliöiden puhdistussakka, pastamainen  633,24 € 

Pilssivesi  251,15 € 

Öljyerotuskaivojen sakka, ei liuottimet 251,15 € 

Öljynsuodattimet ja muut kiinteät öljyjätteet 1111,16 € 

Öljyemulsio  589,72 € 

Vaarallinen jäte termiseen käsittelyyn  1111,16 € 

Energiana hyödynnettävä sekalainen jäte 166,31 € 

Hinnat sisältävät alv:n 24 % 

 

LUKU 5 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 (Kiertokaari Oy) vastaa kiinteistöjen jätehuoltosopimusten kilpailuttamisesta. 

Kilpailutukset ovat alueellisia ja jätteenkuljetuksen käytännön työstä huolehtivat jätehuoltoyritykset.  

Kiinteistöiltä tai jätteen haltijalta perittävät jäteastioiden tyhjennysmaksu sekä Ruskon jätekeskuksessa tai 

jäteasemilla perittävät jätteen käsittelymaksut perustuvat jätetaksan mukaisiin tyhjennysmaksuihin ja 

käsittelymaksuihin. 

Jätehuoltoyritysten tai Kiertokaari Oy:n on eriteltävä jätteen käsittelyn ja kuljetuksen osuudet toisistaan 

jätehuollon järjestämistä koskevassa tarjouksessa sekä jätehuollon järjestämistä koskevassa laskussa (JL 80 

§ 2 mom).   
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8 § Kiinteistöille lähetettävässä laskussa olevat tiedot 
• maksettava määrä  

• eräpäivä  

• maksuosoite  

• maksun peruste riittävän tarkasti yksilöitynä: kuljetus ja käsittelyosuus eriteltynä  

• tieto viivästysseuraamuksista  

• ohjeet muistutuksen tekemistä varten  

• laskuttajan yhteystiedot  

9 § Velvollisuus jätemaksun suorittamiseen 
Kunnan jätemaksun on velvollinen suorittamaan jätelain 80 §:n mukaisesti kiinteistön haltija tai muu 

jätteenhaltija, jonka jätteen jätehuollon kunta järjestää. 

Asumisessa syntyvien jätteiden osalta maksu määrätään kaikille asuin- ja vapaa-ajan kiinteistöjen haltijoille, 

joiden kiinteistö on käytettävissä asumiseen tai vapaa-ajan asumiseen. 

10 § Jätemaksujen maksaminen Pudasjärvellä 
Jätemaksut määrätään ja pannaan maksuun Kiertokaari Oy:n valmisteleman ja oikeaksi todistaman ja Oulun 

kaupungin hallintosäännön mukaisesti hyväksytyn maksuunpanoluettelon mukaisesti. Laskutuksen hoitaa ja 

laskutusjaksoista päättää Kiertokaari Oy.  

Oulun yhdyskuntalautakunnan alainen Jätehuoltojaosto voi jätelain 81 §:n mukaisesti kohtuullistaa 

jätemaksua, mikäli jätetaksan mukaista maksua on pidettävä kohtuuttoman suurena. Maksun 

kohtuullistaminen on harkinnanvaraisesti mahdollista, mikäli asuin- tai vapaa-ajan kiinteistön käytölle on 

todisteelliset esteet. Jätemaksu voidaan poistaa kokonaan, jos kyseessä on asuinkelvoton kiinteistö ja tästä 

annetaan jätelautakunnalle todisteellinen selvitys. Jätemaksut on kuitenkin maksettava siihen saakka kuin 

jätehuoltopalvelut on kiinteistölle tarjottu. 

11 § Jätteenkäsittelymaksujen maksaminen Hailuodossa, Iissä, Kempeleessä, 
Lumijoella ja Oulussa 
Kiinteistön haltijan järjestämässä jätteenkuljetuksena alueella Kiertokaari Oy laskuttaa 

vastaanottopaikkaan, esimerkiksi Laanilan ekovoimalaitokselle tai Ruskon jätekeskukseen, tuotujen 

jätteiden jätemaksun jätehuoltoyritykseltä. Jätehuoltoyritys laskuttaa jätemaksun edelleen kiinteistöltä tai 

jätteen haltijalta.   

12 § Jätemaksun maksaminen jätteiden vastaanottopaikoissa  
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 Oulun kaupungin 

hallintosäännön mukaisesti hyväksytyn maksuunpanoluettelon mukaisesti. Laskutuksen hoitaa ja 

laskutusjaksoista päättää Kiertokaari Oy.   

13 § TSV-palvelun jätemaksujen maksaminen  
Toissijaisen vastuun jätehuollon hyväksytyn jätetaksan mukaiset jätemaksut määrätään ja pannaan 

maksuun Kiertokaari Oy:n valmisteleman ja oikeaksi todistaman ja Oulun kaupungin hallintosäännön 

mukaisesti hyväksytyn maksuunpanoluettelon mukaisesti. Laskutuksen hoitaa ja laskutusjaksoista päättää 

Kiertokaari Oy. määrätään ja pannaan maksuun samoin kuin muutkin kunnan vastuulla olevan jätehuollon 

maksut.  
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14 § 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 §).  

Jos jätemaksua ei makseta viimeistään eräpäivänä, erääntyneelle määrälle on suoritettava jätelain 83 §:n 

mukaisesti korkoa siten kuin korkolaissa (633/1982) säädetään viivästyskorosta. Maksukehotuksista 

veloitetaan perintälain (laki saatavien perinnästä, 513/1999) mukaiset perintäkulut. Jätemaksu on 

ulosottokelpoinen ilman erillistä päätöstä tai tuomiota. 

15 § Maksu paperilaskun lähettämisestä 
Paperilaskun lähettämisestä asiakkaalle voidaan periä erillinen maksu. Maksua ei oteta käyttöön vuonna 2023. 

Laskujen vastaanottajia kannustetaan ottamaan käyttöön sähköpostitse toimitettava lasku tai e-lasku.  

16 § 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.   

17 § Jätetaksan voimaantulo  
Tämä jätetaksa on seudullisen jätehuoltojaoston 19.12.2022 (§19) hyväksymä ja tulee voimaan 1.1.2023 

vaikka taksan hyväksymistä koskevaan päätökseen haettaisiin muutosta.  


