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Jätetaksa ja jätemaksut
Kunta perii jätemaksua sille jätelain perusteella kuuluvan jätehuollon järjestämisestä. Jätemaksu peritään
kiinteistön haltijalta tai jätteen haltijalta. Yksittäisten asuinkiinteistöjen ja kunnan kiinteistöjen jätemaksut
perustuvat taksassa oleviin jätemaksuihin.
Jätemaksut ja niiden perusteet määrätään jätetaksassa. Hailuodon, Kempeleen, Lumijoen ja Oulu
jätetaksasta päättää Oulun yhdyskuntalautakunta, joka toimii kuntien yhteisenä jätehuoltoviranomaisena.
Jätetaksa perustuu jätelakiin (646/2011) ja sen 78 ja 80 §:iin. 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
Jätetaksan sanasto
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.
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.
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.
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.
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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.
Hyödyntämiskelvoton kaatopaikkakelpoinen jäte tarkoittaa 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.
Jätekäsittelyn rejekti tai vastaava hyödyntämiskelvoton jäte tarkoittaa jätteen lajittelu-, esikäsittelytai muussa käsittelytoiminnassa hyötyjätteiden lajittelun jälkeen jäljelle jäävää hyödyntämiskelvotonta
jätettä. Rejektiä syntyy pääasiassa ammattimaisessa jätteen käsittelytoiminnassa ja esimerkiksi
rakennusjätteen lajittelussa. Jäte on ns. TSV-jäte ja sen vieminen Ruskon jätekeskukseen vaatii TSVpalvelusta 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.
TSV-jäte tarkoittaa jätettä, jonka jätehuollon järjestämisestä kunta on vastuussa silloin, kun jätteen haltija
sitä muun palvelutarjonnan puutteen vuoksi pyytää, ja jäte soveltuu käsiteltäväksi kunnan
jätehuoltojärjestelmässä.
Kunnan toissijaisen jätehuoltopalvelun avulla pyritään turvaamaan toimiva jätehuolto ja
jätehuoltopalveluiden saatavuus silloinkin, kun muuta palvelutarjontaa ei ole saatavilla. Kunnan
toissijaiseen jätehuoltopalveluun liittyvät menettelyt täsmentyvät vuoden 2020 alussa voimaantulevan
jätelain muutoksen (438/2019) myötä. Lainmuutos edellyttää, että jätteen haltijan tulee käyttää
Materiaalitoria muun palvelutarjonnan puutteen osoittamiseen silloin, kun tarvittavan kunnan toissijaisen
jätehuoltopalvelun arvo on vähintään 2 000 euroa vuodessa. Tällöin myös pyyntö kunnan palvelusta
tehdään Materiaalitorin kautta. Pyynnön voi jatkossa esittää myös jätteen haltijalle jätehuoltopalvelua
tarjoava yritys.
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1 § Jätetaksan soveltamisalue ja -ala
Oulun yhdyskuntalautakunnan määräämää jätetaksaa sovelletaan Hailuodon, Kempeleen, Lumijoen ja
Oulun 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
muuta kuin 2 kohdassa tarkoitettua 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 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 jätehuollon jätteen
käsittelyn vastaanottopisteissään osana kunnan järjestämää jätteenkäsittelyä.
Toissijaisen vastuun piiriin kuuluvan jätteen käsittelymaksun on katettava palvelun tuottamisesta
aiheutuvat kustannukset.
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.
Hailuodossa, Kempeleessä, Lumijoella ja Oulussa on käytössä kiinteistön haltijan järjestämä
jätteenkuljetus. Kiinteistön haltija valitsee jätteenkuljetusyrityksen itsenäisesti. Sopimus
jätteenkuljetuksesta on yksityisoikeudellinen sopimus. Sopimuksen tekeminen ei ole vapaaehtoista, vaan
jätelaki edellyttää, että kiinteistöllä on voimassa oleva sopimus jätehuollon ja jätteenkuljetuksen
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järjestämisestä. Kiinteistön haltijan tai jätteen haltijan on luovutettava jäte kiinteistöittäiseen
jätteenkuljetukseen tai kunnan järjestämään ja määräämään vastaanottopaikkaan.
Tuottajavastuulainsäädännön piiriin kuuluvat, tuottajan ohjeiden mukaan lajitellut jätteet (esimerkiksi
kartonki-, lasi- ja metallipakkaukset tai paperi) on toimitettava tuottajan järjestämään
vastaanottopaikkaan.
Jätehuollon järjestämisessä noudatetaan jätehuoltomääräyksiä.
3 § Kiinteistön jätemaksujen maksaminen
Kiinteistön haltijan järjestämässä jätteenkuljetuksessa Kiertokaari Oy laskuttaa vastaanottopaikkaan,
esimerkiksi Laanilan ekovoimalaitokselle tai Ruskon jätekeskukseen, tuodun jätteen jätemaksun
jätehuoltoyritykseltä. Jätehuoltoyritys laskuttaa jätemaksun edelleen kiinteistöltä tai jätteen haltijalta.
Jätelain edellyttämä kiinteistöittäinen jätteenkuljetus velvoittaa asuinkiinteistöä tai asumisessa syntyvän
jätteen haltijaa tekemään sopimuksen jätteen keräyksestä ja kuljetuksesta jätehuoltoyrityksen kanssa.
Kiinteistön ja jätehuoltoyrityksen välinen jätehuoltosopimus on yksityisoikeudellinen sopimukseen, mutta
jätehuoltoyritysten 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). Jätehuoltoyrityksen kiinteistölle toimittamassa 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
4 § Jätemaksujen maksaminen jätteiden vastaanottopaikoissa
Kiertokaari Oy:n toimipisteille tuotavien jätteiden käsittelystä maksetaan voimassa olevan taksan mukaa
Kiertokaari Oy:lle.
Jätehuoltoyrityksiltä ja muilta asiakkailta perittävät jätemaksut määrätään ja pannaan maksuun
Kiertokaari Oy:n valmisteleman ja oikeaksi todistaman ja Oulun kaupungin yhdyskuntalautakunnan tai
sen määräämän viranhaltijan hyväksymän maksuunpanoluettelon mukaisesti. Laskutuksen hoitaa ja
laskutusjaksoista päättää Kiertokaari Oy.
Toissijaisen vastuun jätehuollon jätelaskut määrätään ja pannaan maksuun samoin kuin kunnan vastuulla
olevan jätehuollon maksut.
5 § 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
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huolimatta (JL 83 §). Julkisoikeudellinen jätetaksaan perustuva jätemaksu on suoraan ulosottokelpoinen
(JL 145 §).
6 § Jätemaksujen perusteet
Kiertokaari Oy:n ylläpitämissä jätteen vastaanottopisteissä kunnan järjestämisvastuulle kuuluvista jätteistä
perittävät jätetaksan mukaiset jätteenkäsittelymaksut perustuvat joko kuormakohtaiseen painoon ja
jätekohtaiseen jätemaksuun tai kuormakohtaiseen kertamaksuun.
Kiertokaari Oy:n jätemaksut on esitetty taksan liitteenä olevassa jätemaksuluettelossa.
Polttokelpoinen jäte
Polttokelpoisen jätteen käsittelymaksusta kustannetaan jätteen polton porttimaksu Laanilan
ekovoimalaitokselle. Polttokelpoista jätettä joudutaan toimittamaan myös muihin jätevoimaloihin, koska
Kiertokaari Oy:n toimialueelta kerätyn polttokelpoisen jätteen määrä ylittää Kiertokaari Oy:lle Laanilan
ekovoimalaitokselta varatun jätteenpolttokapasiteetin. Kun polttokelpoinen jäte joudutaan toimittamaan
poltettavaksi muihin arinakattilalaitoksiin, maksetaan vastaanottavalle laitokselle poltettavasta jätteestä
porttimaksu.
Polttokelpoisen jätteen käsittelymaksulla rahoitetaan myös Kiertokaari Oy:n järjestämiä kotitalouksien
maksuttomia palveluja: mm. hyötyjätteiden ja vaarallisten jätteiden vastaanottoa ja käsittelyä. Myös osa
jäteneuvonnan kuluista, Kiertokaari Oy:n toiminnan ja hallinnon kuluista sekä jätehuoltoviranomaisen
toiminnasta aiheutuvat kulut katetaan polttokelpoisen jätteen käsittelymaksulla. Polttokelpoisen jätteen
käsittelymaksulla katetaan myös kotitalouksien biojätteen käsittelykustannuksia.
Polttokelpoisen jätteen käsittelymaksu 2020: 104,91 €/tonni (+alv 24%).
Kotitalouksien biojäte
Kiertokaari Oy hankkii biojätteen käsittelyn Gasum Oy:n biojätteiden käsittelylaitokselta. Biojätteen
käsittelymaksulla katetaan biojätteen käsittelystä aiheutuvia kustannuksia.
Kotitalouksien biojätteen hinta on lajitteluun kannustamiseksi, materiaalihyötykäytön edistämiseksi ja
jätelain etusijajärjestyksen toteuttamiseksi pidetty todellisia käsittelykustannuksia alhaisempana.
Käsittelyn kustannuksia subventoidaan polttokelpoisen jätteen käsittelymaksuilla.
Kotitalouksien biojätteen käsittelymaksu 2020: 52,26 €/tonni (+alv 24%).
Lajitteluareenalle toimitettava lajittelematon rakennus- ja sekajäte
Ruskon jätekeskuksen lajitteluareenalle toimitettavan rakennus- ja sekajätteen jätemaksulla katetaan
niiden käsittelystä aiheutuvat kustannukset.
Kiertokaari Oy:n lajitteluareenalla käsiteltävän jätteen jätemaksuun vaikuttavat yhteistyökumppanilta
ostettavat palvelut. Muita jätemaksuun vaikuttavia tekijöitä ovat mm. lajitteluareenalle toimitetun, mutta
kaatopaikalle sijoitettavan jätteen jätevero, jälkihoitovaraus sekä lajitteluareenan toiminnan kulut.
Lajittelemattoman rakennus- ja sekajätteen käsittelymaksu 2020: 124,84 €/tonni (+alv 24%).
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Tietoturvapaperi
Ruskon jätekeskus ottaa vastaan kotitalouksien ja pienyritysten tuhottavaksi tarkoitettua
tietoturvapaperia.
Tietoturvapaperin käsittelymaksu 2020: 1014,75 €/tonni (+alv 24%).
Puutarhajäte
Ruskon jätekeskukseen toimitettavan punnittavan puutarhajätteen käsittelymaksu 2020: 61,15 €/tonni.
Kuorman minimimaksu
Kuorman 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.
Pienkuormien minimimaksu 2020: 6,45 €/peräkärry (+alv 24%).
Jäteasemien kuormamaksu
Kiertokaari Oy:n ylläpitämille jäteasemille tuodun satunnaisesti syntyvän sekajätteen käsittelyn
kustannukset koostuvat jätteen vastaanotosta, kuljettamisesta ja käsittelystä. Kunnan jäteasemalle voi
viedä seka- ja rakennusjätettä vain satunnaisesti ja vain pieniä määriä.
Jäteasemien kuormamaksu 2020: 24,19 €/kuorma (+alv 24%).
Hiukkavaaran jätehuollon pilottialueen jätemaksut
Hiukkavaaran Soittajankankaalla toteutetaan pilottihanke omakotitalojen jätehuollon kimppapisteiden
käytöstä. Hankkeessa käytetään MOLOK-syväkeräysastioita.
Kimppapisteillä kerätään polttokelpoisen jätteen ja biojätteen lisäksi paperia, kartonkia, metallia ja lasia.
Pilotin kimppapisteet omistaa ja pitää kunnossa Kiertokaari Oy, joka myös vastaa jäteastioiden
tyhjennyksistä sekä huolehtii kimppapisteiden astioiden ja alueen kunnossapidosta.
Kimppapisteeseen kuuluva kiinteistö maksaa jätepisteen käytöstä. Kiinteistön jätehuollon kustannukset
koostuvat kiinteästä vuosikustannuksesta, jolla katetaan syväkeräysastioiden hankinta- ja
asennuskustannuksia ja vuosittaiset huolto- sekä kunnossapitokustannukset, jätteen käsittelystä sekä
jätteen kuljetuskustannuksen.
Hiukkavaaran jätehuollon pilottialueen hinnasto on esitetty taksan liitteenä.
Kaupan ja elinkeinotoiminnan biojäte (TSV)
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 2020: 107,35 €/tonni (+alv 24%).
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.

7

Nestemäisten jätteiden käsittelylaitoksen toimintaan liittyvät kulut katetaan käsittelystä perittävillä
jätteenkäsittelymaksuilla.
Hiekanerotuskaivojen jätteen käsittelymaksu 2020: 85,71 €/tonni (+alv 24%).
Rasvanerotuskaivojen jätteen käsittelymaksu 2020: 85,71 €/tonni (+alv 24%).
Asbesti (TSV)
Lähinnä rakennuspurkutyömailla syntyvä asbesti sijoitetaan kaatopaikalle.
Asbestin käsittelymaksu 2020: 152,00 €/tonni.
Lievästi pilaantunut maa (TSV)
Lievästi pilaantuneen maan käsittelymaksu 2020: 46,50 €/tonni.
Pilaantunut maa (TSV)
Pilaantuneen maan käsittelymaksu 2020: 104,91 €/tonni.
Lasi- ja kivivillaeristejäte (TSV)
Purkutyömailla syntyvä lajiteltu lasi- ja kivivillaeristejäte otetaan vastaan Ruskon jätekeskukseen ja sille
pyritään löytämään hyödyntämiskohde.
Lasi- ja kivivillaeristejätteen käsittelymaksu 2020: 79,84 €/tonni.
Kyllästetty puu (TSV)
Ruskon jätekeskus ottaa vastaan kyllästettyä puuta. Kyllästetty puu toimitetaan edelleen käsiteltäväksi.
Kyllästetyn puun käsittelymaksu 2020: 250,00 €/tonni.
Öljyiset vedet (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 2020: 49,19 €/tonni
Öljyvesiseos, vesipitoisuus 10-30%, käsittelymaksu 2020: 68,33 €/tonni
Öljyvesiseos, vesipitoisuus yli 30%, käsittelymaksu 2020: 112,05 €/tonni
Öljysäiliöiden nestemäinen puhdistusjäte, käsittelymaksu 2020: 200,50 €/tonni
Öljysäiliöiden pastamainen puhdistusjäte, käsittelymaksu 2020: 427,42 €/tonni
Pilssivesi, käsittelymaksu 2020: 169,52 €/tonni
Öljynerotuskaivojen jäte, käsittelymaksu 2020: 169,52 €/tonni
Jätekäsittelyn rejekti tai vastaava hyödyntämiskelvoton jäte (TSV)
Rejektinä vastaanotettavan jätteen käsittelymaksu 2020: 189,78 €/tonni (+alv 24 %)
Hyödyntämiskelvoton kaatopaikkakelpoinen jäte (TSV)
Käsittelymaksu 2020: 135,56 €/tonni (+alv. 24 %). Käsittelymaksu sisältää jäteveron 70 €/tonni.
Erityisjäte (TSV), käsittelymaksu 2020: 152,00 €/tonni (+alv 24 %).
Käsittelymaksu sisältää jäteveron 70 €/tonni.
Teollisen toiminnan jäte (TSV), käsittelymaksu 2020: 135,81 €/tonni (+alv 24 %).
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Käsittelymaksu sisältää jäteveron 70 €/tonni.
Riskijäte (TSV), käsittelymaksu 2020: 1400,00 €/tonni (+alv 24 %).
Lasijäte (TSV), käsittelymaksu 2020: 85,16 €/tonni (+alv 24 %).
Käsittelymaksu sisältää jäteveron 70 €/tonni.
Välppäjäte (TSV), käsittelymaksu 2020: 159,60 €/tonni (+alv 24 %).
Muut maksut
Pienkuormien laiminlyöntimaksu 2020: 24,59 € (+alv 24 %)
Suurten kuormien laiminlyöntimaksu 2020: 163,93 € (+alv 24 %)
Erillinen punnitusmaksu lisäpalveluna 2020: 10,00 € (+alv 24 %)
Kaatopaikkakelpoisuusselvitys 2020: 2800,00 € (+alv 24 %)
7 § Jätetaksan muutos
Tätä taksaa voidaan muuttaa Oulun kaupungin yhdyskuntalautakunnan päätöksellä lukuun ottamatta
arvonlisäveroa, jäteveroa tai muuta maksua, joissa tapahtuvien muutosten vaikutus maksuihin
huomioidaan voimaantulopäivästä lukien ilman erillistä päätöstä.
8 § Voimaantulo
Tämä jätetaksa on Oulun kaupungin yhdyskuntalautakunnan 10.12.2019 hyväksymä (§ 21) ja tulee
voimaan 1.1.2020 vaikka taksan hyväksymistä koskevaan päätökseen haettaisiin muutosta.

2020 jätteenkäsittelytaksa
€/tonni (alv 0 %)
Asumisen ja julkisen toiminnan jäte
Yhdyskuntajätteet ja rakennusjäte

2020 alv 0 %

2019 alv 0 %

Polttokelpoinen jäte (733)

104,91

97,59

Lajittelematon sekajäte Larelle (701)

124,84

116,13

Lajittelematon rakennusjäte Larelle (703)

124,84

116,13

Biojäte (824)

52,26

47,51

Puutarhajäte (106)
Tietoturvapaperi (luottamuksellinen paperi)
(186)
Kuorman minimimaksu seka-, rakennus,
betoni- ja puutarhajäte
Hiukkavaaran kimppapisteiden polttokelpoisen
jätteen käsittely
Hiukkavaaran kimppapisteiden biojätteiden
käsittely

61,15

61,15

1014,75

990,00

6,45

6,45

36,72

34,16

15,30

13,91

10,00

10,00

Hiukkavaaran kimppapistejätteiden kuljetus
Toissijaisen vastuun jätteet
Kaupan biojäte (825)

107,35

Erityisjäte (102)

152,00

97,59
152,00 sis. jäteveron

Hiekanerotuskaivot (122)

85,71

Rasvanerotuskaivojen jäte (139)

85,71

81,63

152,00

131,50

135,81

135,81 sis. jäteveron

189,78

189,78

135,56

135,56

46,50

36,50

Asbesti (100)
Teollisen toiminnan jäte (108)
Jätekäsittelyn rejekti tai vastaava
hyödyntämiskelvoton jäte (157)
Hyödyntämiskelvoton, kaatopaikkakelpoinen
jäte
Lievästi pilaantunut maa (136)
Pilaantunut maa (133)
Riskijäte (131)

104,91

81,63

86,73

1400,00

1400,00 sis. jäteveron

Lasijäte (107)

85,16

85,16 sis. jäteveron

Lasi- ja kivivillaeristejäte (puhdas) 156

79,84

79,84

Kyllästetty puu (115)

250,00

168,00

Välppäjäte (740)

159,60

152,00 sis. jäteveron

Öljyvesiseos vesipitoisuus alle 10 % (401)

49,19

43,72

Öljyvesiseos vesipitoisuus 10-30 % (402)

68,33

60,74

Öljyvesiseos yli 30 % (403)
Öljysäiliöiden puhdistusjäte nestemäinen
(406)
Öljysäiliöiden puhdistusjäte pastamainen
(407)

112,05

99,60

200,50

178,22

427,42

379,93

Pilssivesi (408)

169,52

150,68

Öljynerotuskaivojen jäte (409)

169,52

150,68

Muut maksut
Pienkuormien laiminlyöntimaksu (014)
Suurten kuormien laiminlyöntimaksu (015)
Punnitusmaksu, erillinen (1)
Kaatopaikkakelpoisuusselvitys (021)
Jäteasemien kuormamaksu
Hintoihin lisätään alv 24 %.
Jätevero on 70 € tonnilta vuonna 2020.

24,59

24,59

163,93

163,93

10,00

10,00

2800,00

2800,00

24,19

24,19

Liite: Hiukkavaaran hinnasto
Hiukkavaara
kimppa-astiat
Hinnasto
Tyhjennykset:

Hinnasto 2020

Palveluneuvojat
08 558 40020
toimisto@kiertokaari.fi

Tyhjennysmaksut
Käsittelykustannus
alv. 0 %

alv. 24 %

36,72 €
15,30 €

Polttokelponen jäte
Biojäte

Kuljetuskustannus
alv. 0%

45,53 €
18,97 €

alv. 24%

10,00 €
10,00 €
-

12,40 €
12,40 €

Paperi
Kartonki
Lasi

-

€

-

€

-

€
€

-

€
€

10,00 €
10,00 €

€

12,40 €
12,40 €

-

€

Metalli

-

€

-

€

10,00 €

12,40 €

Käsittely- ja kuljetuskustannus jaetaan kimppapisteen käyttäjien kesken.

Kiinteä vuosikustannus
Kimppapisteen kiinteä vuosikustannus pisteessä 1 on 40,63 € (50,38 € sis. alv. 24 %).
Kimppapisteen kiinteä vuosikustannus pisteessä 2 on 54,17 € (67,17 € sis. alv. 24 %).
Kimppapisteen kiinteä vuosikustannus pisteessä 3 on 32,50 € (40,30 € sis. alv. 24 %).
Kimppapisteen kiinteä vuosikustannus pisteessä 4 on 50,00 € (62,00 € sis. alv. 24 %).

Ylimääräiset tyhjennykset
Ylimääräiset astiatyhjennykset hinnaston mukaan
Ylimääräinen tyhjennys esim pussit, laatikot ja esineet (säännöllisen tyhjennyksen yhteydessä)
3
3
Kuljetus ja käsittely 20 €/m (24,8 €/m sis. alv 24 %)
Laskutus vähintään 0,1 m
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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

