
Hinnasto 2021
Maksullisista jätteistä peritään minimihinta: 10 € asbesti-, asfaltti-, betoni-, bio-, kanto-, lasi-, lasi- ja kivivillaeriste-, puutarha-, raken-
nus-, sahanpuru-, seka-, seosaine- ja tietoturvapaperijäte, 40 € kuivakäymäläjäte ja 20 € muut jätteet. Mikäli jätettä on enemmän 
kuin mitä minimihintaan sisältyy, hinta lasketaan jätteen painon ja jätelajin hinnan perusteella.

Jätelaji Tuotekoodi Hinta Hinta Hinta/
  ALV 0 % ALV 24 % yksikkö
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Posti- ja käyntiosoite: Ruskonniityntie 10, 90620 Oulu  y-tunnus: 2650662-4
Puhelinneuvonta p. 08 5584 0010    www.kiertokaari.fi

Akku 170 0 0 €/t 
Asbesti 100 156,56 194,13 €/t 
Asfaltti 200 5,95 7,38 €/t 
Betoni, tiili ja laatta (palakoko alle 15 cm) 113 10,91 13,53 €/t 
Betoni, tiili ja laatta (palakoko yli 15 cm) 118 83,48 103,52 €/t 
Biojäte (kauppa) 7100 110,57 137,11 €/t 
Biojäte (kotitalous) 2100 53,83 66,75 €/t
Erityisjäte 102 154,46 191,53 €/t 
Happo ja emäs 171 1 897,52 2 352,92 €/t 
Hiekanerotuskaivon jäte 122 88,28 109,47 €/t 
Hyödyntämiskelvoton rejekti 138 137,53 170,54 €/t 
Jarru- ja jäähdytysneste 172 772,56 957,90 €/t 
Jätteen lajittelutoiminnassa syntyvä rejekti 157 195,47 242,38 €/t 
Kantojäte 119 73,90 91,64 €/t 
Kuivakäymäläjäte (kuivattu) 155 152,75 189,41 €/t
Laiminlyöntimaksu (pieni kuorma) 014 24,59 30,49 €/kpl
Laiminlyöntimaksu (suuri kuorma) 015 163,93 203,27 €/kpl
Lasijäte 107 85,61 106,16 €/t 
Lasi- ja kivivillaeristejäte (ei sisällä mitään muuta jätettä) 156 82,24 101,98 €/t 
Lääkejäte (huom. kotitalouksilta maksutta apteekkiin) 174 3,81 4,72 €/kg
Maali, liima, liuotin yms. 175 1,90 2,36 €/kg
Muu kemikaali 176 6,35 7,87 €/kg 
Pilaantunut maa 133 108,06 133,99 €/t 
Pilaantunut maa (lievä) 136 47,90 59,40 €/t 
Pilssivesi 408 174,61 216,52 €/t 
Polttokelpoinen jäte (pakkaavat jäteautot kiinteistöiltä) 733 108,06 133,99 €/t
Puu, painekyllästetty 115 257,50 319,30 €/t 
Puu, käsittelemätön 512 0 0 €/t 
Puutarhajäte 106 62,98 78,10 €/t 
Puutarhajäte (henkilöauto/peräkärry maks. 175 kg) 105 8,07 10,00 €/kuorma
Rakennusjäte (lajittelematon, Larelle) 703 128,56 159,41 €/t 
Raskasmetallijäte säkeissä 179 672,98 834,50 €/t
Raskasmetallijäte, irto 182 614,63 762,14 €/t
Rasvanerotuskaivon jäte 139 88,28 109,47 €/t 
Riskijäte 131 1 442,00 1788,08 €/t 
Sahanpuru ja kutteri 116 10,30 12,77 €/t 
Sekajäte (lajittelematon, Larelle) 701 128,56 159,41 €/t 
Seosaine 130 20,60 25,54 €/t
Tietoturvapaperi (luottamuksellinen paperi) 186 1045,19 1296,04 €/t 
Torjunta- ja suojausaine 180 1,90 2,35 €/kg
Valokuvauskemikaali 181 772,50 957,90 €/t
Välppäjäte 740 163,77 203,07 €/t 
Öljyemulsio 412 409,98 508,38 €/t
Öljynerotuskaivon jäte 409 174,61 216,52 €/t 
Öljynsuodatin ja muu kiinteä öljyinen jäte 410 772,50 957,90 €/t 
Öljysäiliön puhdistusjäte, nestemäinen 406 206,52 256,08 €/t 
Öljysäiliön puhdistusjäte, pastamainen 407 440,24 545,90 €/t 
Öljy-vesiseos, vesipitoisuus alle 10 % 401 50,67 62,83 €/t 
Öljy-vesiseos, vesipitoisuus 10–30 % 402 70,38 87,27 €/t
Öljy-vesiseos, vesipitoisuus yli 30 % 403 115,41 143,11 €/t
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Maksuttomia jätteitä
Kotitaloudet voivat viedä apteekkiin maksutta vanhentuneet lääkkeet, Ruskon jätekeskuksen Oivapisteelle maksutta 
vaarallisia jätteitä (tiettyjä jätteitä tiettyyn enimmäismäärään saakka), sähkölaitteita, paperia, kartonkia, pahvia, metal-
lia, lasipurkkeja ja -pulloja (eli lasisia tuotepakkauksia) ja käsittelemätöntä puuta. Kotitaloudet voivat viedä maksutta 
kunnan jäteasemalle sähkölaitteita, metallia, loisteputkia, energiansäästö- ja led-lamppuja sekä kodin arjessa syntynei-
tä vaarallisia jätteitä. Kotitalouksien kiinteistön omiin jäteastioihin lajittelemista paperi-, kartonki-, lasi-, metalli- ja 
muovipakkausjätteistä ei peritä jätteenkäsittelymaksua, vain astian tyhjennys (eli jätteiden kuljetus pois kiinteistöltä) on 
maksullinen.

Yritykset voivat viedä Oivapisteelle ja kunnan jäteasemalle maksutta metallia, kotitalouksien sähkölaitteisiin rinnastetta-
via sähkölaitteita, loisteputkia (pahvit ja teipit poistettava) sekä vaarallisista jätteistä ajoneuvojen akkuja. Lisäksi yritykset 
voivat viedä maksutta Oivapisteelle myös käsittelemätöntä puuta ja pahvia.

Jätemaksun muodostuminen
Oulussa Ruskon jätekeskuksessa jätemaksu muodostuu jätelajin hinnan ja jätteen painon perusteella. Ruskon jätekes-
kukseen viedyistä maksullisista jätteistä peritään vähintään minimihinta:

- 10 € asbesti, asfaltti, betoni, biojäte, kannot, lajittelematon rakennusjäte, lajittelematon sekajäte, lasi, lasi- ja kivivilla-
eriste, painekyllästetty puu, puutarhajäte, sahanpuru, seosaine sekä tietoturvapaperi

- 40 € kuivakäymälän kuivattu jäte
- 20 € muut maksulliset jätteet

Esimerkki rikkinäisten huonekalujen jätemaksusta
Asiakkaalla on rikkinäisiä huonekaluja: sohva, hyllykkö ja pöytä. Huonekalut ovat sekajätettä, jonka hinta on 159,41 eu-
roa tuhannelta kilolta. Oulussa ja Pudasjärven siirtokuormausasemalla autovaaka punnitsee 20 kilon tarkkuudella. Jos 
asiakkaan huonekalut painavat yhteensä 100 kg, jätemaksu on 15,94 €. Jos huonekalut painavat 80 kg, jätemaksu on 
12,75 €. Jos huonekalut painavat 120 kg, jätemaksu on 19,13 €.

Jätemaksut kuntien pienillä jäteasemilla
Hailuodon, Iin, Lumijoen, Siikajoen ja Simon jäteasemilla ei ole vaakoja, ja kuorman koko arvioidaan. Isoista kuor-
mista voidaan periä useampi kuormamaksu tai ne voidaan ohjata Ruskon jätekeskukseen Oulussa, jotta jäteasemalle 
jää tilaa myös muiden asiakkaiden jätteille.

Pieni kuorma 200 litran jätesäkkiin mahtuva yksittäinen esine,   10,00 € 
  esim. wc-istuin, tuoli, turvaistuin, lavuaari, tai määrä 
  seka- tai rakennusjätettä (ei kuitenkaan kodin arjessa 
  syntynyttä polttokelpoista sekajätettä).

Iso kuorma Enintään 200 kiloa painava tai yhden kuution   31,00 € 
  kokoinen kuorma isokokoista sekajätettä, esim. 
  huonekalut, tai rakennusjätettä.

Maksaminen
Kiertokaaren toimipaikoissa voi maksaa vain kortilla.

Poikkeuksena on Pudasjärven siirtokuormausasema, jonne viedyistä kuormista lähetetään lasku.
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Pudasjärvi, kotitaloudet
Perusmaksu maksetaan kerran vuodessa, ja se lisätään myös aluekeräyspisteiden ja jätekimppojen vuosimaksuun. 
Hyötyjätteiden keräys on tilattavissa Kurenalan taajamassa. Muilla alueilla hyötyjätteitä voi viedä Kiertokaaren alue-
keräyspisteille ja Rinki-ekopisteille. Biojätteen voi kompostoida omalla kiinteistöllä. Hintoihin sisältyy 24 % arvonlisä-
vero.

 Hinta/vuosi
Perusmaksu, vakituinen asunto 32,64 €

Perusmaksu, vapaa-ajan asunto 10,44 €

Tyhjennys/astia/jätelaji Biojäte Metalli Lasi Kartonki Muovipakkaukset Polttokelpoinen jäte
80 l astia 5,74 - - - - -

140 l astia 6,14 - - - - 7,56

240 l astia 6,81 4,96 4,96 4,96 - 8,63

600/660 l astia - 4,96 4,96 4,96 4,96 13,14

0,8 m3 syväsäiliö - - - - - 27,99

1,3 m3 syväsäiliö - 13,45 13,45 13,45 - 33,34

3 m3 syväsäiliö - 13,45 13,45 13,45 - 51,56

5 m3 syväsäiliö - - - 13,45 - 73,00

Rullakko - - - 4,96 - -

Muut hinnat
Lisäsäkki 6,20 €/kpl 

Hukkanouto 3,10 €/kpl

Yhteisten jätteenkeräysastioiden käyttöoikeushinnat
Aluekeräyspiste, vakituinen asunto, perhe 117,76 €/v

Aluekeräyspiste, vakituinen asunto, yhden hengen talous 58,86 €/v

Aluekeräyspiste, vapaa-ajan asunto, käytössä 1/3 vuodesta 39,56 €/v

Jätekimppa, vakituinen asunto, perhe 98,27 €/v

Jätekimppa, vakituinen asunto, yhden hengen talous 49,23 €/v

Jätekimppa, vapaa-ajan asunto, käytössä 1/3 vuodesta 33,19 €/v

Vuosimaksu jätehuoltoon liittymättömille kiinteistöille

Jos kiinteistöllä ei ole jätesopimusta, sille voidaan määrätä jätehuollon vuosimaksu. Vuosimaksu sisältää oikeuden 
käyttää asiakkaan itse valitsemaa aluekeräyspistettä.

Vakituinen asunto 150,40 €/v

Vapaa-ajan asunto 50,00 €/v

Pudasjärven siirtokuormausaseman hinnasto

Rakennusjäte (kotitalouksista) 159,41 €/t

Sekajäte (isokokoinen kotitalouksien sekajäte, esim. huonekalut) 159,41 €/tonni

Rakennus- ja sekajätteestä peritään 10 euron minimimaksu, joka sisältää 60 kiloa jätettä.

Pudasjärvi, yritykset
Pyydä yritysten jätehinnasto asiakaspalvelustamme: p. 08 5584 0020, toimisto@kiertokaari.fi.
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Hiukkavaaran pilottialueen jätemaksut
Polttokelpoisen sekajätteen ja biojätteen hinnat sisältävät jätteiden käsittely- ja kuljetusmaksun. Kotitalouksien lajittele-
mista kartonki-, lasi- ja metallijätteistä peritään vain kuljetusmaksu. Hintoihin sisältyy 24 % arvonlisävero.

Piste ja astian tyhjennys/kiinteistö Polttokelpoinen jäte Biojäte Metalli/Lasi/Kartonki
Kimppapiste 1 (16 kiinteistöä) 3,73 €/kpl 2,02 €/kpl 0,80 €/kpl

Kimppapiste 2 (12 kiinteistöä) 4,97 €/kpl 2,69 €/kpl 1,06 €/kpl

Kimppapiste 3 (20 kiinteistöä) 2,98 €/kpl 1,62 €/kpl 0,64 €/kpl

Kimppapiste 4 (13 kiinteistöä) 4,59 €/kpl 2,49 €/kpl 0,98 €/kpl

Muut maksut
Ympäristön roskaantumisen vuoksi jäteastioiden viereen ei saa jättää roskapusseja ja esineitä. Mikäli jäteastioiden 
ulkopuolelle on jätetty roskapusseja tai esineitä, niiden pois kuljettamisesta peritään erikseen maksu jätteen määrän, 
jätelajin ja siivoamiseen käytetyn työajan perusteella. Jäteastioiden vierelle jätetyistä roskista aiheutuneet ylimääräiset 
kulut jaetaan roskatun kimppapisteen osakkaiden kesken.

Astioiden viereen jätetyt pussit, laatikot ja esineet 24,80 €/m3 (minimiveloitus 0,1 m3)

Astioiden viereen jätetyt suuret esineet esim. sohva Jätelajin hinnan ja jätteen painon mukaan laskettuna

Astioiden viereen jätetyistä jätteistä aiheutunut ylimääräinen työ 74,40 €/h

Ruskon jätekeskuksen myyntituotteet ja -palvelut
Tuote/palvelu koodi Hinta ALV 0 % Hinta ALV 24 %
Jätepuu (henkilöauto/peräkärry) 594 16,13 20,00  €/kuorma

Kaatopaikkakelpoisuusselvitys 021 2 884,00 3 576,16 €/tutkimus

Laboratoriotutkimus 012 247,20 306,53 €/kpl

Säiliöauton säiliön huuhtelu tyhjennyksen jälkeen 198 10,30 12,77 €/kpl

Punnitus erillisenä lisäpalveluna 1 10,00 12,40 €/kpl

Lavan/siirtolavan tyhjennys kaivinkoneella 019 20,60 25,54 €/kpl


