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TOIMITUSJOHTAJAN 
KATSAUS 2020 

Vuoden 2020 aikana koimme muutoksen taloudessa, kun 
koronapandemia ja jätelain markkinaehtoista jätettä koskeva 

rajoitus vaikuttivat asiakkaidemme käytökseen. Valmisteilla olleen 
jätelain määritelmä jätekuljetuksista herätti keskustelua, joka jatkuu 

tulevana vuonna. Toimintamme kehittäminen ja investoinnit 
painottuivat materiaalikierrätystavoitteiden nostamiseen.

Tarkoituksemme oli viettää Kiertokaaren 
25-vuotisjuhlia kesäkuussa lukuisten vieraiden 
kanssa. Pandemian vuoksi siirsimme juhlat 
tulevaisuuteen, ja juhliin sovittu seremonial-
linen toimitusjohtajanvaihdos muuttui pieni-
muotoiseksi kahvitilaisuudeksi. Kiertokaaren 
pitkäaikainen toimitusjohtaja Markku Illikai-
nen jäi eläkkeelle, ja minä aloitin yhtiön toimi-
tusjohtajana kesäkuussa.

Vuonna 2020 Kiertokaaren odotukset lain-
säädännön kehittymisestä kohti kiertotalou-
den aitoa kokonaisoptimointia olivat korkealla. 
Lainsäädäntöä valmistelevan työryhmän 

ehdotus sisällyttää lakiin vaatimus keskitetystä 
kuljetusten kilpailutuksesta kaikille asumisen 
jätteille oli erittäin järkevä. Näemme jätteiden 
kuljetusjärjestelmän isona toimintamme kehit-
tämiseen vaikuttavana tekijänä. Jätekuljetuk-
sista on keskusteltu pitkään myös Kiertokaaren 
toimialueella. Kuljetusasiaan ei saatu ratkaisua, 
ja jätelain käsittely siirtyi vuoteen 2021.

Meillä on Suomessa esimerkkitapauksia suu-
rina kokonaisuuksina toteutetuista jätekulje-
tusten kilpailutuksista, joissa on löydetty asuk-
kaiden, talouden ja ympäristön kannalta paras 
ratkaisu. Kiertokaarella on tästä hyviä koke-
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muksia Pudasjärvellä, missä keskitetyn 
jätekuljetusten kilpailutuksen seurauk-
sena kustannukset halpenivat. Samalla 
saimme kuljetuspalveluihin edullisesti 
lisättyä hyötyjätteet ja palvelukokonai-
suuden, jonka sisältö ja hinta ovat samat 
kaikille samalla alueella asuville.

Visiomme mukaisesti haluamme toi-
mia kestävän kiertotalouden edistä-
miseksi. Olemme saaneet jätteiden 
hyödyntämisen erittäin hyvälle tasolle: 
vuonna 2020 vastaanottamastamme 
yhdyskuntajätteestä päätyi loppusijoi-
tukseen alle puoli prosenttia. Jatkamme 
kehitystyötä erityisesti jätteiden hyö-
dyntämisessä materiaalina. Materiaalina 
hyödynnettävien jätevirtojen osuus on 
tuplattava lähivuosina nykyisestä kah-
destakymmenestä prosentista vähin-
tään neljäänkymmeneen prosenttiin. 
Käymme läpi kaikki mahdolliset jäte-
raaka-ainevirrat, jotta voimme jalostaa 
uusiomateriaaleja ja kasvattaa materiaa-
lihyödyntämisen osuutta.

Merkittävä sijoituksemme tulevaisuu- 
den materiaalivirtojen kierrätyksen var-
mistamiseksi oli hankkia lisää maata 
omistukseemme Oulusta Välimaan kier-
totalousalueelta. Suunnitelmissamme on  
rakentaa Välimaalle alueita muun muas- 
sa erilaisten suurivolyymisten pilaantu-
neiden maa-ainesten ja kuonien kierrä-
tykseen.

Talousennusteemme vuodelle 2020 
oli todella haasteellinen, koska lainsää-
dännön määräämänä markkinaehtoi-
sen rakennusjätteen tuoma liikevaihto 
siirtyi suurelta osin Oulun Energialle. 
Talouttamme heikensi myös asukkai-
den kasvanut maksuttomien jätehuol-
topalveluiden käyttö koronapandemian 
aikana. Kuluttaja-asiakkaiden maksutta 
tuomien jätteiden käsittelykulut jäivät 
kokonaisuudessaan Kiertokaaren mak-
settavaksi. Kulujen kattaminen ilman 
huoneistokohtaista jätehuollon perus-
maksua uhkaa muodostua suureksi 
haasteeksi.

Kiertotalouden edistämiseksi taksa- 
ja maksurakenne tulee saattaa nyky-
aikaan. Maksujen tulee olla entistä 
enemmän toimintaa ohjaavia, ja jäte-
huollon peruspalvelut tulee toteuttaa 
perusmaksulla. Perusmaksun käyttö 
mahdollistaisi maksuttomien palvelui-
den ylläpidon lisäksi uusien palveluiden 
kehittämisen ja investoinnit. Vuonna 
2021 voimaantuleva jätelaki edellyttää 
erilliskeräysverkostoa muoville ja pois-
totekstiileille, ja asuinkiinteistöjen eril-
liskeräysvelvoitteet laajenevat monissa 
toimialueemme kunnissa.

Tavoitteemme on järjestää aidosti koko 
kiertotalouden ketju aina asiakkuuk-
sien hoidosta materiaalikierrätykseen ja 
energiahyödyntämiseen asti. Haluamme 
tarjota parasta mahdollista kiertotalou- 
teen pohjautuvaa jätehuoltoa lajittelu- 
mahdollisuuksineen jokaiselle toimi-
alueemme asukkaalle. Haluamme myös 
tarjota tilaa uusille kiertotalouskokei-
luille Ruskon ja Välimaan toimipaikois-
samme.

Olemme kehittäneet toimintaamme 
kiertotalouden periaatteiden mukaisesti 
jo 25 vuotta. Tällä kokemuksella, uusilla 
ideoilla ja toimintamalleilla ponnis-
tamme yhä suurempiin korkeuksiin kier-
totaloudessa. Teemme tätä työtä yhteis-
työssä vahvan yhteistyöverkostomme 
kanssa, jonka avulla osaava henkilö-
kuntamme pystyy palvelemaan kaikkia  
asiakkaitamme erinomaisella asiakas-
tyytyväistasolla myös jatkossa.

Tämä on ensimmäinen toimitusjohta-
jan katsaukseni Kiertokaaresta. Meillä 
on edessämme erittäin mielenkiintoinen 
tulevaisuus ja paljon mahdollisuuksia 
kiertotalouden toimialalla. Kiitän kulu-
neesta vuodesta omistajiamme, hallitus-
tamme, henkilökuntaamme, asiakkai-
tamme ja yhteistyökumppaneitamme.  
Tehdään yhdessä Pohjois-Pohjanmaasta 
Suomen paras kiertotalouskokonaisuus!
 
Sami Hirvonen
Toimitusjohtaja 1.6.2020 alkaen
Kiertokaari Oy
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KIERTOKAAREN VUOSI  

2020 LYHYESTI

Vuosi 2020 toi muutoksia yhtiön johtoon, 
kun Kiertokaaren pitkäaikainen toimi-
tusjohtaja Markku Illikainen jäi ansiok-

kaan uran jälkeen eläkkeelle. Kesäkuun alussa 
vastuu yhtiön toimitusjohtajan tehtävistä siir-
tyi Sami Hirvoselle. 
 Kiertokaaren toiminnan merkittävin muu-
tos vuonna 2020 oli yritysten jätteiden ja hen-
kilöasiakkaiden isokokoisten seka- ja raken- 
nusjätekuormien vastaanoton siirtyminen 
Oulun Energia Oy:n lajittelulaitoksen hoidet-
tavaksi. Yritysjätteen osuus vuoden 2020 liike-
vaihdosta oli alle kaksi prosenttia (2019: noin 
10 %) ja määrän arvioidaan laskevan myös 
tulevina vuosina. Samaan aikaan ostopalve-
luna hankittavien bio- ja sekajätteen käsittely-
palvelujen hinnat nousivat. Valtakunnallisesti 
vertailtuna Kiertokaaren asiakkailtaan vuonna 
2020 perimät jätteenkäsittelyn hinnat olivat 
erittäin edulliset.
 Tilikauden liikevaihto oli 15,2 miljoona 
euroa (2019: 15,6 M€) ja tilikauden tulos oli  
0,7 miljoonaa euroa (2019: 1,2 M€). Vaikka tulos 
oli edellisvuotta pienempi, se oli ennakoitua 
parempi Ruskon jätekeskuksen alueelta saatu-
jen vuokratulojen ja liikennebiokaasun myyn-
nin positiivisen kehityksen ansiosta.
 Koronapandemian vaikutukset näkyivät 
lähinnä kotitalouksien maksuttomien hyöty-
jätteiden ja vaarallisten jätteiden palvelujen 
käytön lisääntymisenä. Jäteneuvontaa tarjot-
tiin etänä ja kattava jäteopas jaettiin julkisena 

tiedotteena kaikkiin kotitalouksiin lukuun otta-
matta jäteneuvonnan itse hoitavaa Raahea. 
Asiakaslehti Hyötyposti jaettiin loppuvuodesta 
koko toimialueelle.
 Vuonna 2020 Kiertokaari vastaanotti  
115 159 tonnia yhdyskuntajätettä, josta 
kierrätettiin materiaalina 20,93 prosenttia  
(2019: 21,69 %),  energiana ja muulla tavoin 
hyödynnettiin 79,01 prosenttia (2019: 77,87 %).  
Loppusijoitukseen päätyi 0,06 prosenttia 
(2019: 0,45 %).
 Toiminnan kehittämiseen investoitiin 
hankkimalla tontti Oulusta Välimaan kierto-
talousalueelta. Oulun joukkoliikenteen bio-
kaasutankkausaseman rakennustyöt vietiin 
loppuun, ja Ruskon jätekeskuksen pohjoispuo-
lelle rakennetuille kiertotaloustoimintakentille 
johtava tie saatiin asfaltointia lukuun otta-
matta valmiiksi.
 Pudasjärven kaupungin vastuulle kuu-
luneen jätehuollon siirtyessä Kiertokaarelle 
vuonna 2016 oli järjestettyyn jätteenkuljetuk-
seen liittyneenä alueen kiinteistöistä alle puo-
let. Päättyneen tilikauden lopussa osuus oli jo 
95 prosenttia. Viime vuoden lopussa Pudas-
järvellä toteutetun keskitetyn jätekuljetusten 
kilpailutuksen seurauksena asukkaiden jäte-
maksut halpenivat vuoden 2021 alusta jäte-
lajista riippuen jopa kymmenillä prosenteilla. 
Samalla asukkaiden käyttöön tulee uusia jäte-
huoltopalveluja.

Pudasjärvi

Ii

Oulu

Kempele
Lumijoki

Siikajoki
Raahe

Hailuoto

Simo

KIERTOKAARI OY
 
Omistajat: Suurin omistaja on Oulun 
kaupunki noin 91 %:n osuudella yhtiön 
osakekannasta. Muita omistajia ovat 
Hailuodon kunta, Iin kunta, Kempeleen 
kunta, Lumijoen kunta, Pudasjärven 
kaupunki, Raahen kaupunki ja Siikajoen 
kunta.
 
 

Toimialue: Omistajien lisäksi 
toimialueeseen kuuluu Simon kunta.

Avainluvut 2020
• Liikevaihto 15,2 M€
• Tilikauden tulos 0,7 M€
• Vakituinen henkilöstö 31.12.2020: 26
• Asukkaita toimialueella 31.12.2020:  
 279 176

Tehtävä: Kiertokaari vastaa 
lakisääteisesti kunnan vastuulle 
kuuluvan jätehuollon järjestämisestä 
toimialueeseensa kuuluvissa kunnissa 
ja kaupungeissa toteuttaen työn 
yhteiskunnan kokonaisetua ja 
ympäristöä huomioiden. Toimialueen 
kunnista Raahe tuottaa itse kaupungin 
sisäiset jätehuoltopalvelut ja 
jäteneuvonnan.
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KIERTOKAARI  

IN 2020 IN BRIEF

KIERTOKAARI OY AS A COMPANY

Owners:  The largest shareholder is 
the City of Oulu, with approximately 
91 % of the company’s share capital.  
Other owners include the municipality 
of Hailuoto, the municipality of Ii, 
the municipality of Kempele, the 
municipality of Lumijoki, the city of 
Pudasjärvi, the city of Raahe and the 
municipality of Siikajoki. 

Operating area: In addition to the 
municipalities and cities owning the 
company, the operating area also 
includes the municipality of Simo.

 

Key figures 2020
• Turnover  EUR 15.2 M
• Profit for the financial period 
 EUR 0.7 M
• Permanent staff 31.12.2020: 26
• Inhabitants in the operating area 
 31.12.2020: 279 176

Tasks: In the municipalities and cities 
within its operating area, Kiertokaari 
is responsible for organising waste 
management as the statutory 
responsibility of municipalities, and 
it carries out this task for the overall 
benefit of society and the environment. 
Of the municipalities in the operating 
area, Raahe produces municipal waste 
management services within the city 
and waste counselling on its own.

The year 2020 brought changes to the 
management of the company, when Markku 
Illikainen, the long-time managing director of 
Kiertokaari, retired after a successful career.  
At the beginning of June, the responsibilities 
of the managing director were transferred to 
Sami Hirvonen.  
 The most significant change in the 
operations of Kiertokaari in 2020 was the 
transfer of the reception of large loads of mixed 
and construction waste from companies and 
private customers to the sorting plant of Oulun 
Energia Oy. Company waste accounted for 
less than two per cent of the turnover in 2020 
(2019: circa 10 %) and the amount is expected to 
decrease also in the coming years.  At the same 
time, handling fees for purchased bio and mixed 
waste treatment services increased. Compared 
at the national level, the 2020 Kiertokaari waste 
treatment prices were very low. 
 Turnover for the financial year totalled 
EUR 15.2 million (2019: EUR 15.6 M) and profit 
for the period was EUR 0.7 million (2019: EUR 
1.2 M). Although the result was lower than in 
the previous year, it was better than expected 
thanks to the rental income from the Rusko 
Waste Management Centre and the positive 
development of transport biogas sales. 
 The effects of the COVID-19 pandemic were 
mainly reflected in the increased use of free of 
charge recyclable waste and hazardous waste 
services for households. Waste counselling was 
provided remotely and the comprehensive 

Jäteopas waste sorting guide was distributed 
as a public newsletter to all households except 
for Raahe, who provides waste counselling 
for its residents itself. The customer magazine 
Hyötyposti was distributed in the whole 
operating area towards the end of the year.
 In 2020, Kiertokaari received 115,159 
tonnes of municipal waste, of which 20.93 per 
cent was recycled as material (2019: 21.69 %), 
79.01 per cent as energy and other uses (2019: 
77.87 %) and 0.06 per cent ended up in final 
waste disposal (2019: 0.45 %).
 Investment into development was made 
by acquiring a plot in the Välimaa circular 
economy zone in Oulu. The construction of the 
biogas refuelling station for public transport 
vehicles was completed, and the construction 
of the road to the circular economy fields north 
of the Rusko Waste Management Centre was 
completed, except for asphalt paving. 
 When Kiertokaari took responsibility for 
waste management in Pudasjärvi in 2016, less 
than half of the buildings in the area had joined 
the organised waste transport services.  At the 
end of financial year 2020, the share was 95 per 
cent. As a result of the competitive bidding of 
centralised waste transport in Pudasjärvi at the 
end of 2020, the residents’ waste charges will 
be reduced by up to tens of per cent from the 
beginning of next year, depending on the type 
of waste, and at the same time, the residents 
will get new waste management services.
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MISSIO

Kiertokaaren toiminnan tarkoitus on tuottaa asiakkaille luotetta-
vasti laadukkaita jätehuoltopalveluja lähiympäristön viihtyisyys ja 
asukkaiden terveys turvaten. Jätteenkäsittely toteutetaan osana 
kiertotaloutta, minkä avulla varmistetaan resurssien tehokas käyttö 
ja vastataan ilmastonmuutoksen haasteisiin.

VISIO – KESTÄVÄN KIERTOTALOUDEN EDISTÄJÄ

Kiertokaari on tunnettu ja arvostettu yritys, jolla on tyytyväiset  
asiakkaat, laaja yhteistyöverkosto ja tärkeä rooli kestävän kierto-
talouden toteuttamisessa. Edistämme jätteiden vähentämistä, 
lajittelua ja kierrätystä niin viestinnällä, koulutuksella kuin käy-
tännön toimillakin yhdessä osaavien kumppanien kanssa. Kierto-
talouden jätehuoltoulottuvuuden lisäksi olemme innovatiivisia 
ja toimimme aktiivisesti ekosysteemien rakentajana julkisten toi-
mijoiden, yritysten ja tutkimuslaitosten välillä. Edistämme kier-
totaloutta omassa toimintaympäristössämme. Kiertokaaren 
päätoimipaikka on Ruskon jätekeskus, ja Välimaan materiaali- 
tehokkuusaluetta kehitetään yhteistyökumppaneiden kanssa.

ARVOT

Vastuullisuus
Toimintamme lähtökohtana on vastuullinen, 
kestävä ja tasapainoinen liiketoiminta, jolla 
on positiivisia vaikutuksia ympäröivään 
yhteiskuntaan. Toimintamme on läpinäkyvää 
ja huolehdimme ympäristöstä parhaalla 
mahdollisella tavalla.

Asiakaslähtöisyys
Panostamme asiakaspalveluun. Otamme 
asiakkaat mukaan toiminnan ja palvelujen 
kehittämiseen. Arvostamme toisiamme, 
asiakkaitamme ja kumppaneitamme 
yhdenvertaisesti.

Rohkeus
Uskallamme uudistua ja hyväksymme 
muutoksen tuomat mahdollisuudet.

MISSIO, VISIO 
JA ARVOT
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HALLITUS
Kiertokaaren hallitus on valittu  
yhtiökokouksessa 22.4.2020. 

Hallitukseen kuuluvat (vasemmalta oikealle) varapuheenjohtaja, enemmistöomistajan 
Oulun kaupungin edustaja hallintolakimies Jukka Lampén, jäsen, vähemmistöomistajien 
yhteinen edustaja Iin kunnan ympäristöpäällikkö (10/2020 alkaen kunnallistekniikka- 
päällikkö, Kempeleen kunta) Paula Kettunen, hallituksen puheenjohtaja, yrittäjä Jani Törmi 
ja jäsenet, yrittäjä Miika Sutinen ja yrittäjä Lauri Mikkonen.

Kiertokaaren johtoryhmän jäseniä ovat (vasemmalta oikealle) hallinto- ja talous- 
sihteeri Kristiina Lehtosaari, käyttöpäällikkö Markku Heinonen, ympäristöpäällikkö  
Helmi Riihimäki, toimitusjohtaja Sami Hirvonen ja kehittämispäällikkö Jari Kangasniemi.

Kiertokaari Oy:n yhtiöjärjestyksen 
mukaan hallitukseen kuuluu vähintään 
kolme ja enintään kuusi varsinaista 
jäsentä. Hallituksen jäsenet valitaan 
yhtiökokouksessa, joka yhtiöjärjestyksen 
mukaan on pidettävä kesäkuun loppuun 
mennessä. Hallituksen toimikausi 

päättyy seuraavassa yhtiökokouksessa. 
Yhtiökokous valitsee hallituksen jäsenet 
ja heidän joukostaan hallituksen 
puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. 
Hallituksen toimikausi on yksi vuosi ja 
se päättyy valinnasta seuraavaan 
yhtiökokoukseen. 
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VASTUULLISUUS 
KIERTOKAARESSA
Kiertokaarelle vastuullisuus tarkoittaa toimintaa, 
joka korostaa kestävän kehityksen näkökulmaa ja 
pohjautuu yhtiön arvoihin ja lakisääteiseen tehtävään.

V
astuutyötämme ohjaavat sidosryh-
mien odotukset, viranomaisen myön-
tämät ympäristöluvat, lakisääteisten 
vaatimusten noudattaminen sekä toi-

miminen sertifioitujen toimintajärjestelmien 
mukaisesti. Toimintajärjestelmämme sisältää 
työterveys- ja työturvallisuusjärjestelmän (ISO 
45001), ympäristöjärjestelmän (ISO 14 001) sekä 
laadunhallintajärjestelmän (ISO 9001) vaati-
mukset. Käytämme puolet tuloksestamme toi-
mintaamme kehittäviin investointeihin, joilla 
on yhteiskunnallista vaikutusta. Tämän vuoksi 
Suomalaisen Työn liitto on myöntänyt meille 
Yhteiskunnallinen yritys -merkin . 

SIDOSRYHMÄT OHJAAJINA
Kiertokaaren sidosryhmiin kuuluvat henki-
löstön ja omistajien lisäksi kotitalousasiak-
kaat, yritysasiakkaat, jätteenkäsittelyn yhteis-
työkumppanit sekä palvelujen toimittajat. 
Teemme yhteistyötä monipuolisesti myös jul-
kisten toimijoiden, tutkimuslaitosten, oppilai-
tosten, koulujen, päiväkotien, viranomaisten ja 
eri järjestöjen kanssa. 
 Kiertokaaren työsuojelutoimintaa ohjaava 
henkilöstötoimikunta kokoontuu säännöl-
lisesti neljä kertaa vuodessa. Henkilöstötoi-
mikunnassa henkilöstön, työnantajan ja työ-
terveyshuollon edustajat luovat suuntaviivat 
jokapäiväiseen operatiiviseen työturvallisuu-
teen ja työhyvinvointiin. Tuemme henkilöstön 
omaehtoista hyvinvointia kehittävää toimin-
taa eri tavoin. Henkilöstön edustajista koos-
tuva virkistystoimikunta järjestää ja koordinoi 
henkilöstötapahtumia, myönnämme vuosit-
tain Smartum-liikunta- ja kulttuurisaldoa, hie-
rontaetuuden ja olemme vuokranneet sisäpe-
livuoron henkilöstön käyttöön.
 Työsuojelun tarkoituksena on ylläpitää ja  
kehittää työturvallisuutta toimintaohjelman 
mukaisesti. Tavoittelemme säännöllisesti pidet- 
tävillä työturvallisuustarkastuksilla tapatur-
mien nollatasoa, ja vuonna 2020 poissaoloa 
aiheuttaneita tapaturmia oli vain yksi. Jär-
jestämme määrävälein työturvallisuutta ja 
arvojemme mukaista toimintaa ylläpitävää 

koulutusta henkilöstölle omissa tiloissamme. 
Koko henkilöstömme osallistuu asiakaspalve-
lukoulutukseen kerran vuodessa. Pidämme 
kirjaa henkilöstön tehtävissään tarvitsemista 
korttikoulutuksista ja huolehdimme tietojen ja 
taitojen ajantasaisuudesta koulutusten avulla. 
Tuemme myös henkilöstön omaehtoista 
ammatillista täydennyskoulutusta. 
 Kiertokaaren toimintatavat koskevat oman 
henkilöstön lisäksi myös kaikkia lukuumme 
työskenteleviä palveluntuottajia. Pidämme kai-
kille Ruskon jätekeskuksen alueella toimiville 
urakoitsijoille työturvallisuus- ja perehdytyskou-
lutuksen ja perehdytämme myös jäteasemien 
urakoitsijat työturvallisuuteen ja yhtiömme 
tapaan toimia. 
 Sidosryhmien odotuksiin vastaamisen 
ohella otamme vastuullisuustyössä huomioon 
myös kunnan vastuulle kuuluvaa jätehuoltoa 
ohjaavat lait, asetukset ja määräykset. Lain 
mukaan meille kuuluvien palvelutehtävien 
muotoilussa tuomme säädösten ja määräysten 
rinnalle asiakastarpeet. Asiakkaiden antama 
palaute on meille tärkeää, jotta voimme kehit-
tää toimintaamme asiakkaan kannalta toimi-
vaan suuntaan. Kirjaamme asiakaspalautteet 
toimintajärjestelmäämme ja toteutamme asia- 
kastyytyväisyyskyselyn kahden vuoden välein.  
Vuonna 2020 kysyimme asiakkailta heidän 
kokemuksistaan asioinnista toimipaikoissam- 
me, tuottamistamme jäteneuvonta- ja tiedo-
tuspalveluista sekä asiakkaiden lajittelutottu-
muksista. Analysoimme kyselyn vastaukset 
vuoden 2021 alussa, jolloin päätämme niiden 
perusteella tehtävistä toimenpiteista.

VASTUU YMPÄRISTÖSTÄ
Ympäristönäkökohtien huomioiminen ja toi-
mintojen luvanvarainen toteutus jatkuu enti-
seen tapaan Kiertokaaren toimipaikoissa. 
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto myönsi 
uuden ympäristöluvan Kiertokaaren päätoi-
mipaikan Ruskon jätekeskuksen toiminnalle. 
Jätekeskuksen ympäristölupa sisältää toimin-
nan muutoksia kuten jätekeskuksen laajennus- 
alueen käyttöönoton, polttokelpoisen jätteen 

 Vaaratilanneilmoitusten määrä
 Poissaoloa aiheuttaneiden tapaturmien määrä
 Sairauspoissaoloprosentti
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HENKILÖSTÖJAKAUMA 
SUKUPUOLEN MUKAAN 2020

Kiertokaaren henkilöstömäärä oli vuoden 
2020 lopulla 32 henkilöä, joista vakituisessa 
työsuhteessa oli 26 henkilöä.

2020 2018

Yleinen kokonaisarvosana 4 4,2

Ruskon jätekeskuksen 
palvelut 4,3 4,3

Jäteasemien palvelut 3,8 4,2

Jäteneuvonta ja tiedotus 4 4,2

ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN 
TULOKSET

Arvosanat 1–5-asteikolla.
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Gasumin biokaasulaitos

Lindström Oy 1 564 MWh
Oulun Keskuspesula Oy 5 432 MWh

Nykyisin 
käytössä 
oleva loppu-
sijoitusalue
0,693 milj. m3 
biokaasua
(3 377 MWh)

Gasumilta 
ostettiin 
0,811 milj. m3 
biokaasua
(5 314 MWh)

Kaasun-

tankkaus-

asema

5 675 MWh  
teollisuuteen

3 273 MWh  
polttoaineeksi

144 MWh 
lämmitykseen

Ruskon jätekeskuksen 
kiinteistökattilalla tuotettiin 
biokaasusta lämpöä

Kiertokaaren oma 
mikroturbiinilaitos tuotti

1 500 MWh 
sähköä jätekeskukselle

1 091 MWh 
Ruskon jätekeskuksen 

kiinteistöjen lämmitykseen

5 436 MWh 
omaan sähkön- 
ja lämmön-
tuotantoon

vastaa 356 110 l bensaa
Ruskotunturin 
alue 
1,210 milj. m3 
biokaasua
(6 053 MWh)

Yhteensä
2,7 milj. m3
 biokaasua
(14 744 MWh)

 Seuraamme tiiviisti Ruskon jätekeskuk-
sen ympäristövaikutuksia ympäristöluvan ja 
ELY-keskuksen hyväksymän tarkkailuohjel-
man mukaisesti. Toimintamme merkittävimpiä 
ympäristövaikutuksia ovat kasvihuonekaasu- ja 
hajupäästöt, vesistövaikutukset, haittaeläimet 
sekä roskaantuminen. Toimimme ympäristö-
lupamme mukaisesti ja raportoimme ympä-
ristötarkkailun tulokset vuosittain valvovalle 
viranomaiselle ELY-keskukseen. Jätekeskuksen 
vesistötarkkailu sisältää 16 pohjavesien, kolme 
pintavesien sekä kuusi jäte- ja suotovesien tark-
kailupistettä. Vuonna 2020 keräsimme 205 000 
kuutiota vettä Ruskon jätekeskuksen alueelta 
ja toimitimme ne Taskilan jätevedenpuhdista-
molle käsiteltäväksi.

KESTÄVIÄ JA TEHOKKAITA  
RATKAISUJA
Olemme tunnistaneet oman toimintamme 
ympäristöriskit ja -vaikutukset ja olemme 
panostaneet eri tavoin niiden hallintaan. Mer-
kittävin panostuksemme ympäristövaikutus-
ten vähentämiseen on biokaasun talteenotto, 
kaasunjalostusjärjestelmän rakentaminen ja 
kaasun hyödyntäminen energiana. 
 Vuonna 2020 pumppasimme suljetulta 
(Ruskotunturi) ja aktiiviselta loppusijoitus- 
alueelta Ruskon jätekeskuksessa yhteensä  
1,9 miljoonaa kuutiota biokaasua. Lisäksi  
ostimme Gasumin Oulun biokaasulaitokselta 
biojätteen mädätyskäsittelyssä syntyvää bio-
kaasua 0,8 miljoonaa kuutiota. Osana vas-
tuullisuustyötämme pyrimme löytämään bio-
kaasulle hyötykäyttöä. Meillä on pitkäaikaisia 

asiakkaita ja tavoitteemme on löytää myös 
uusia biokaasuasiakkaita.
 FOD-menetelmällä (First Order Decay 
-metodi) laskettuna kaatopaikkakaasun hyö-
dyntämisen ansiosta vuonna 2020 vältyttiin 
noin 12 900 tonnin hiilidioksidipäästöiltä. Bio-
kaasulla tuotetun lämmön ja sähkön määrällä 
korvattiin fossiilisten polttoaineiden käyttöä 
1,1 miljoonan öljylitran verran. Biokaasusta 
jalostamallamme liikennepolttoaineella kor-

vattiin fossiilisten polttoaineiden käyttöä noin 
356 110 bensalitraa vastaava määrä.
 Tuotamme Ruskon jätekeskuksen palvelut 
energia- ja materiaalitehokkaasti. Kiertokaa-
ren ajoneuvokalustoon kuuluu neljä biokaa-
sulla toimivaa ajoneuvoa, joihin tankkaamme 
liikennebiokaasua. Tuotimme 93 prosenttia 
Ruskon jätekeskuksen tarvitsemasta sähköstä 
biokaasun ja aurinkopaneelien yhdistelmällä. 
Lämmöntuotannonsuhteen olemme täysin 
omavaraisia: Hyödynnämme mikroturbiinilai-
toksella sähköntuotannossa syntyneen läm-
mön kiinteistöjemme lämmitykseen ja lisäksi 
syötämme biokaasua kiinteistökattilaamme. 

Meille on tärkeää toimia 
omistaja- ja jäsenkuntiemme 
arvojen mukaisesti, ja 
haluamme olla luotettava 
kunnallisen jätehuolto- 
palvelun tuottajakumppani.

Ruskon  
jätekeskuksen 

aurinkovoimala 
tuotti 50 650 kWh 

sähköä, joka käytettiin 
jätekeskuksen 

tarpeisiin.
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KOULUTUKSEN JA VIRKISTYS- 
TOIMINNAN KUSTANNUKSET

Vuonna 2020 Kiertokaaren henkilöstölle 
järjestettiin koulutusta 2,1 päivää henkilöä 
kohden laskettuna.

välivarastoinnin ja liikennebiokaasun tuotta-
misen. Ruskon jätekeskuksen ympäristöluvan 
puitteisiin sisältyy myös Oulun Energian jättei-
den lajittelulaitoksen toiminta. Viranomaiset 
myönsivät ympäristöluvan myös Kiertokaaren 
Välimaan jätteenkäsittelykeskukselle sekä Väli-
maan käytöstä aiemmin poistetun kaatopai-
kan sulkemiselle.



SUUNTAUS ON  
SIIRTYÄ YHÄ SYVEMMIN 

KIERTOTALOUTEEN
Kiertokaaren palveluverkosto kattaa yhdeksän toimipaikkaa ja 16 

jätteenkäsittelyn erikoisalan yhteistyökumppania. Haluamme varmistaa 
kuntien vastuulle kuuluvan yhdyskuntajätepalvelun toteutumisen jätelain ja 

valtakunnallisen jätesuunnitelman määrittelemällä tavalla vastuullisesti  
ja asiakaslähtöisesti kiertotalouden periaatteita noudattaen.

Oulun joukkoliikenne otti vuoden 2020 aikana käyttöön neljä 
kaasubussia, jotka tankkaavat kuntalaisten lajittelemasta 

biojätteestä paikallisesti jalostettua liikennebiokaasua.
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Oulunjoen purettu silta kannattelee edelleen liikennettä Ruskon jätekeskuksen 
alueelle rakennetun tien rakenteissa korvaten neitseellistä kivisoraa.

/kuva: laajennusalueen tie

T
avoitteenamme on tarjota moni-
puolisia jätehuoltopalveluita asiak-
kaillemme. Kehitämme palveluita 
yhdessä asiakkaiden kanssa uutta ja 

parempaa tavoitellen. Käyttäjien kokemuk-
set palveluistamme ovat meille tärkeitä. Kir-
jaamme arjen työssä saamamme palautteet 
toimintajärjestelmäämme ja teemme korjaa-
via toimenpiteitä. Keräämme asiakaspalau-
tetta myös systemaattisesti ja laajemmin joka 
toinen vuosi teettämällä asiakastyytyväisyys-
kyselyn.
 Kattava palveluverkosto ja -valikoima mah-
dollistavat merkittävästi hyötyjätteiden erillis-
keräystä. Olemme tutkineet mahdollisuuksia 
järjestää paremmat lajittelumahdollisuudet 
pienkuormien sisältämille materiaaleille, auki-
oloaikojen uudistamista ja jopa mahdollista 
lisätoimipaikan avaamista. Jätelain muutok-
sen vuoksi mahdollisuutemme tulevaisuuden 
investointeihin nykyisellä taksarakenteella on 
kuitenkin haasteellista. 
 Vuoden 2020 lopussa Pudasjärvellä suo-
rittamamme keskitetyn jätekuljetusten kilpai-
lutuksen seurauksena jäteastioiden tyhjen-
nykset halpenivat vuoden 2021 alusta jopa 
kymmeniä prosentteja ja pystymme tarjoa-
maan asukkaille uusia palveluja. Pudasjärven 
asukkaiden toiveesta laajennamme hyötyjät-
teiden erilliskeräystä aloittamalla vuoden 2021 
alusta muovinkeräyksen.
 Valmisteilla olevan jätelain uudistuksen 
mukaan tekstiilijätteiden erilliskeräys olisi jär-
jestettävä vuoteen 2023 mennessä. Vuodesta 
2019 lähtien olemme olleet yhdessä Suo-
men 31 muun kunnallisen jäteyhtiön kanssa 
mukana työ- ja elinkeinoministeriön rahoit-
tamassa Telaketju-hankkeessa, joka keskittyy 
tekstiilijätteen uudelleenkäyttöön ja kierrätyk-
seen. Paimioon rakennettavan pilottivaiheen 
käsittelylinjaston laitteiston hankintakilpai-
lutuksen voitti ranskalainen Laroche S.A., ja 
linjaston arvioitu käyttöönottoajankohta on 
kesällä 2021.
 Telaketju on kattava verkosto, johon kuu-
luu tutkimuslaitoksia, tekstiilialan toimijoita, 
päättäjiä, rahoittajia ja jätehuollon sekä kier-
totalousalan ammattilaisia. Kiertokaaren rooli 
hankkeessa on rahoittamisen ohella antaa 
oma käytännön työpanoksemme ja osaami-
semme hankkeeseen. Vauhditamme poisto-
tekstiilien hyödyntämistä paikallisella tasolla 
kehittämällä alueellisen keräysjärjestelmän ja 
esikäsittelymenetelmän, joilla varmistetaan 
raaka-aineen hyvä laatu. Otimme kuluttajat 
mukaan tekstiilijätteen erilliskeräyksen kehi-
tystyöhön kartoittamalla nettikyselyn avulla 
heidän toiveitaan tekstiilijätteen keräyspai-

palvelee kuluttajia ja yrityksiä jätelain salli-
missa puitteissa, ja Oulun Energia tarjoaa jät-
teenkäsittelypalvelua kaupan ja teollisuuden 
asiakkaille.

KIERTOTALOUDEN 
EDISTÄMINEN  
OMASSA TOIMINNASSA
Tavoitteenamme on tehdä kestävän kiertota-
louden mukaisia ratkaisuja myös omassa käy-
tännön toiminnassamme.
 Päätoimipaikkamme Ruskon jätekeskus 
Oulussa on ollut jo 1980-luvulta lähtien ainut 
paikka, johon loppusijoitamme yhdyskunta-
jätteitä. Vuonna 2020 teimme GRK Infra Oy:n 
kanssa sopimuksen käytössä olevan loppu-
sijoitusalueen maisemoinnista noin kahden 
hehtaarin alueelle. Hyödynsimme maisemoin-
nissa rakentamiseen soveltuvia materiaaleja, 
kuten pilaantuneita maita ja teollisuuden hie-
noaineksia.  
 Olemme investoineet Ruskon jätekes-
kukseen laajentamalla sitä ja tarjoamalla laa-
jennusalueelta tilaa kiertotalouspilotteja ja 
-hankkeita varten. Jätemateriaalin käsittelyyn 
ympäristöluvan jo saaneella alueella hanke 
voidaan käynnistää nopeastikin. Laajennus-
alueelle kesällä 2020 rakennuttamamme tie 
selkeyttää Ruskon jätekeskuksen liikennejär-

kasta. Sijaintimme kaukana käsittelylaitok- 
sesta edellyttää yhteistyötä materiaalikuljetus-
ten järjestämisessä halki Suomen. Testaamme 
käytäntöjä hyvissä ajoin, jotta saamme teks-
tiilijäteprosessin osaksi vakituisia toiminto-
jamme lain edellyttämässä aikataulussa.
 Vuonna 2020 otimme kaikissa toimipai-
koissamme käyttöön tietoturvalliset ICT-lait-
teiden keräyskontit ja lisäsimme Hailuodon, 
Iin, Kempeleen, Lumijoen, Pudasjärven ja 
Simon jäteasemille paristojen ja pienlaiteak-
kujen keräyksen. Laajensimme Pudasjärven 
siirtokuormausaseman aluetta siten, että 
puutarhajätteen vastaanotto voidaan aloittaa 
keväällä 2021.

KESTÄVÄN KIERTOTALOUDEN  
EDISTÄMISTÄ YHTEISTYÖSSÄ
Kiertokaaren ja Oulun Energia Oy:n yhteis-
työ säilyi hyvällä tasolla ja syveni entisestään. 
Kiertokaaren investointi Lajitteluareena Lare 
liitettiin kiinteästi osaksi Oulun Energian Rus-
kon jätekeskukseen rakennuttamaa lajitte-
lulaitosta. Yhteistyötämme ohjaavat ensisi-
jaisesti jätteen materiaalina hyödyntämisen 
varmistaminen ja kiertotalouteen pohjatuvan 
liiketoiminnan lisääminen toimialueellamme. 
Säännölliset kokoukset yhtiöidemme välillä 
tukevat näitä tavoitteita arjen työssä. Kiertokaari  
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jestelyjä ja vähentää merkittävästi suurten 
ajoneuvojen kuluttaja-asiakkaiden asiointirei-
teille kohdistuvaa liikennöintiä.
 Ruskon jätekeskuksen pohjoispuolen laa-
jennusalueella vuokralaisiamme ovat GRK Infra 
ja Oulun Energia. GRK Infra käsittelee alueella 
Laanilan ekovoimalaitoksen kuonaa, ja Oulun 
Energia käyttää aluetta Laanilan ekovoima-
laitoksen huoltoseisokkien aikana syntyneen 
polttokelpoisen jätteen välivarastointiin.
 Laajennusalueelle johtavan tien pohja-
rakenteissa käytimme neitseellisen kivisoran 
sijaan vastaanottamaamme betonijätettä sekä 
betoniteollisuuden sivuvirtoja yhteensä noin 
7 100 tonnia. Tien asfaltointi tehdään kesällä 
2021.

EDISTÄMME  
BIOKAASUN HYÖTYKÄYTTÖÄ
Yksi strategisista tavoitteistamme on edistää 
biokaasun talteenottoa, tuotantoa ja hyöty-
käyttöä. Tehokkaana ajurina biokaasun hyö-
dyntämisessä ovat olleet liikenteen päästöjen 
vähentäminen ja hiilineutraliteetin tavoittelu. 
Kiertokaarelle investoinnit biokaasun talteen-
ottoon jätetäytöistä ja yhteistyökumppa-
nimme Gasumin biokaasulaitoksen tuottaman 
kaasun jalostaminen ja myynti liikennebio-
kaasuksi ovat osa taloudellisesti kannattavaa 
ja ympäristön kannalta vastuullista jätteenkä-
sittelyä.
 Uusin investointimme biokaasun hyöty-
käyttöön on hidastankkausaseman rakenta-
minen Oulun joukkoliikenteen kaasubusseille. 
Yksi bussi tankkaa vuodessa saman verran 
kaasua kuin sata yksityiskäytössä olevaa henki-
löautoa. Hidastankkausaseman laitteiston toi-
mitti Sarlin Oy Ab, tankkausaseman katoksen 
rakensi Simet Oy, sähkötyöt suoritti Parrila Ky,  
perustukset teki RPJM Oy ja maarakennus-
töistä vastasi Kuljetuspolar Oy. Hyödynsimme 
myös hidastankkausaseman pohjarakenteissa 
meille tuotua kiviainesjätettä ja betoniteolli-
suuden sivuvirtoja.
 Pitkäaikainen biokaasuasiakkaamme Oulun  
Keskuspesula Oy siirsi toimintansa Oulun yli-
opistollisen sairaalan kampukselta Ruskon 
kaupunginosaan. Pesula haluaa jatkaa vähä-
päästöisen biokaasun hyödyntämistä myös 
uusissa toimitiloissaan. Rakennutimme pesu-
lan uuteen höyryvoimalaan kaasuputken 
Ruskon jätekeskuksen kaasuasemalta. Oulun 
Keskuspesulasta tuli myös Ruskon liikennebio-
kaasuasiakas, kun se ryhtyi kuljettamaan pyyk-
kiä ympäristöystävällisellä kaasuautolla.
 Oulun Keskuspesulan sairaalakampuk-
selle rakennuttama höyryvoimala siirtyi Oulun 
yliopistolliselle sairaalalle, jonka kanssa sol-

BIOKAASUN HYÖTYKÄYTTÖ

Biokaasun hyödyntäminen teollisuudessa, liikenteessä ja Kiertokaaren omassa toiminnassa. 
Ruskon jätekeskuksen kiinteistökattila tuottaa biokaasua hyödyntäen lämpöä ja 
mikroturbiinilaitos tuottaa sähköä.
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Ruskon jätekeskuksessa sijaitsevan Oulun Energian lajittelulaitoksen kaupallinen toiminta alkoi syksylllä. 
Kiertokaaren Lajitteluareena Lare on nyt kiinteä osa uusinta tekniikka hyödyntävää lajittelulaitosta. 

Toimimme osana kestävää cleantech-taloutta ja 
pidämme huolta, että asiakkaamme voivat täyttää 
vastuullisuusvaatimukset energianlähteensä 
ympäristövaikutusten osalta.
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mimme biokaasun toimitussopimuksen. Sai-
raalan suunnitelmissa on käyttää biokaasua 
prosessiensa energianlähteenä erityisesti väli-
nehuoltoon tarvittavan höyryn tuottamisessa, 
kuten se teki aikaisemmin ennen siirtymistään 
väliaikaisesti muun energianlähteen käyttöön.

YHTEISTYÖTÄ TUTKIMUSLAITOSTEN  
JA -HANKKEIDEN KANSSA
Tulevaisuutemme ja kehityksemme kannalta 
meille on elinarvoisen tärkeää olla mukana 
kiertotalouden kehityshankkeissa strategiam- 
me tavoitteita noudattaen. Toimintamme pyr-
kimyksenä on myös vahvistaa omalta osal-
tamme omistajakuntiemme elinvoimaa lisää-
mällä työllisyyttä ja osaamista. Rahoitamme 
ja olemme jakamassa omaa osaamistamme 
erilaisissa kiertotalouden ja cleantechin tutki-
mushankkeissa.
 Olemme mukana Oulun yliopiston, puun-
jalostusyhtiö Pölkky Oy:n, sellu- ja biotuoteyh-
tiö KaiCell Fibers Oy:n, kemianteollisuusyhtiön 
Kemira Oy:n ja metsäteollisuusyritys Stora Enso 
Oulu Oy:n kanssa hankkeessa, jossa tutkitaan 
selluloosapitoisten sivujakeiden jalostusta 
DES-pohjaisella prosessilla uusiksi biotuot-
teiksi. Elokuussa 2018 alkaneelle SelDES-hank-
keelle on haettu jatkoaikaa 31.5.2021 saakka. 
 Syyskuussa 2020 päättyi Oulun ylipiston 
EKI-hanke, jonka tavoitteena oli markkinoida 
Oulun seudun cleantech-alan yrityksiä, tut-
kimusta ja toimintaa. Tätä varten yliopiston 
kasvitieteelliseen puutarhaan rakennettiin 
virtuaalinen showroom, jossa on esillä Ruskon 
biokaasuekosysteemi.
 Rahoitamme ja toimitamme vastaanotta-
maamme jäteraaka-ainetta Oulun yliopiston 
FLOW-hankkeelle. Hankkeessa tutkitaan mine-
raalivillaeristeen hyödyntämistä geopolymee-
reissä. Tavoitteena on kehittää paikallisista 
teollisuuden sivuvirroista, metalliteollisuuden 
kuonista sekä mineraalivillaeristejätteestä 
keveitä materiaaleja, joita voi käyttää esimer-
kiksi eriste- ja rakennusmateriaaleina, kuten 
laattoina tai pihakivinä. Hanke jatkuu maalis-
kuuhun 2021 saakka.
 Tuemme rahallisesti mahdollisuuksien 
mukaan paikallisten oppilaitosten tutkimus-
hankkeita. Helmikuussa 2020 päättyneessä 
Oulun yliopiston GarBot-hankkessa tutkittiin 
uusimman ICT-osaamisen integroimista jät-
teenkäsittelyyn, ympäristömittauksiin ja kier-
totalouden mittauksiin. Tutkimusryhmä kehitti 
uusia menetelmiä materiaalin automaattiseen 
tunnistukseen ja antureiden kehitykseen, sekä 
robotiikan hyödyntämiseen uudella tavalla jät-
teenkäsittelyketjun tueksi. Oulun ammattikor-
keakoulun Mobilab-hankkeen tavoitteena on 
perustaa uusia energiatehokkaita ajoneuvo- ja 

työkoneteknologioita tukeva testausympä-
ristö, jossa huomioidaan myös kaasuautot.
 Osallistumme Oulun kaupungin kiertota-
loustiekartan ja ympäristöohjelman toteutta-
miseen materiaalivirtojen ja jätehuollon osalta. 
Teemme jatkuvasti yhteistyötä oppilaitosten 
kanssa, ja tuemme kiertotalousosaamisen 
koulutusta tarjoamalla opiskelijoille työhar-
joittelujaksoja ja mahdollisuuden tehdä konk-
reettiseen toimintaamme liittyviä opinnäyte-
töitä. Vuonna 2020  teetimme insinöörityön 
biojätteen erilliskeräyksestä, opiskelijatyönä 
kiertotalousoppaan kouluille ja muovinkeräys-
kokeilun Oivapisteellä.

PAREMPAA  
ASIAKKUUKSIEN HALLINTAA
Teknologian kehittyminen ja erityisesti digita-
lisaatio parantaa mahdollisuuksiamme suju- 
voittaa asiakaspalvelua. Kiertokaaressa siir-
ryttiin vuonna 2020 käyttämään jätehuol-
lon ICT-ratkaisuihin erikoistuneen Vitec Oy:n  
Vingo-sovellusta. Vingo on nykyaikainen jäte-
huollon kuljetusten, asiakkuuksien ja toimin-

nan ohjaukseen luotu järjestelmä, jota käyt-
tää suurin osa kollegalaitoksistamme. Vingon 
kautta voimme keskitetysti hoitaa laskutuk-
sen, ja järjestelmään voidaan integroida myös 
Ruskon biokaasutankkausaseman maksuso-
vellus ja muita käytössämme olevia sovelluk-
sia. Vingo mahdollistaa myös oikea-aikaisen 
tekstiviestimäisten tiedotteiden lähettämisen 
asiakkaille.

TULEVAISUUDEN  
KIERTOTALOUSALUSTA: VÄLIMAA
Yksi vuoden 2020 investoinneistamme tule-
vaisuuden kiertotalouden toimintaan on 
Välimaan 11,4 hehtaarin kokoisen tontin 
ostaminen Oulun kaupungilta. Kaupungin 
omistukseen jää vanha 2000-luvun alussa käy-
töstä poistettu ja osittain maisemoitu Kiimin-
gin kunnan käytössä ollut kaatopaikka-alue. 
Aloitimme maisemoimatta jääneen, noin kah-
den hehtaarin kokoisen kaatopaikka-alueen 
rakennussuunnittelun, ja sovimme Oulun kau-
pungin kanssa käytännön maisemointityön 
toteutuksesta yhteistyönä. 

 Käynnistimme Välimaalla kiertotaloustoi-
mintaan soveltuvien kenttien suunnittelutyön. 
Teimme Välimaalla yhteistyötä maamassojen 
hyödyntämistä edistävän CircVol-hankkeen 
kanssa, jossa on mukana toimialueeltamme 
Oulun  kaupunki ja Oulun ammattikorkeakoulu 
yhdeksän muun eri puolilla Suomea olevan 
toimijan kanssa. Rakennamme Välimaalle suu-
rivolyymisten maamassojen uusiokäyttöön 
tarkoitettuja kenttiä ja etsimme toimintaa 
varten yhteistyökumppania. Tavoitteemme 
on käynnistää toiminta Välimaalla tulevaisuu-
dessa.

JÄTTEENKÄSITTELYN  
KUMPPANIT
Olemme panostaneet jätteenkäsittelyssä par-
haaseen mahdolliseen tekniikkaan ja erikois-
osaamisalan kumppanuuksiin. Ostamme bio-
jätteen käsittelypalvelut ja käsittelyssä syntyvää 
biokaasua Gasum Oy:n Ruskon jätekeskuksessa 
sijaitsevalta biokaasulaitokselta. Lajitteluareena 
Laren asiakaspalvelun ja jätteenkäsittelytoimin-
nan tuotamme yhteistyössä Oulun Energian 
kanssa. Jätekeskuksessa käsiteltävien pilaan-
tuneiden maamassojen ja muiden massojen 
siirtotöistä vastaavat yhteistyökumppanimme 
Suvanto Infra Oy, Maarakennus Similä Oy, Maa-
rakennus Keränen Oy ja Kuljetuspolar Oy. Poh-
jaset Oy hoitanut puujätteen  haketusta ja kivi-
aineisjätteen murskausurakoista on vastannut 
Suomen Tehopurku Oy.
 Palveluverkostoomme kuuluu yhdeksän 
jätteiden vastaanottopaikkaa. Vain kuusi kilo-
metriä Oulun keskustasta sijaitsevassa päätoi-
mipaikassamme Ruskon jätekeskuksessa on 
laajat aukioloajat ja jätteiden vastaanottopal-
velut. Palvelemme asiakkaita pienillä lähelle 
sijoitetuilla jäteasemilla, joita hoitavat paikalli-
set yhteistyökumppanimme T:mi Toivo Kerola 
ja Hailuodon, Kempeleen, Lumijoen, Oulun ja 
Siikajoen 4H-yhdistykset. Vastaamme kaikkien 
urakoitsijoidemme työstä kuin omastamme. 
 Seuraamme omaa ja yhteistyökumppa-
neidemme tuottaman palvelun ja toiminnan 
laatua säännöllisillä auditoinneilla ja työpaik-
kakatselmuksilla. Otimme 2019 käyttöön toi-
mintajärjestelmä M-Filesin, jonne kirjaamme 
auditoinnit ja työpaikkakatselmukset. Käytän-
nönläheiset auditoinnit ja katselmukset ovat 
osa pitkäjänteistä toiminnan kehittämistä. Ne 
ovat osoittautuneet hyväksi työkaluksi asia-
kaspalautteiden ohella toiminnan ja palvelui-
den muovaamiseen. 

Tulevaisuutemme ja 
kehityksemme kannalta 
meille on elinarvoisen tärkeää 
olla mukana kiertotalouden 
kehityshankkeissa 
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JÄTTEIDEN KÄSITTELY  
KIERTOKAARESSA
Tilastoimme toimipaikoissamme vastaanotetut jätteet ja 

tavoitteenamme on nostaa materiaalikierrätysastetta.

EU:n kiertotaloustavoitteiden mukaan yhdys-
kuntajätteestä on kierrätettävä 55 prosenttia 
vuoteen 2025 mennessä. Kierrätystavoite nou-
see viiden vuoden välein viidellä prosenttiyk-
siköllä siten, että vuonna 2035 kierrätyksen 
osuus on jo 65 prosenttia. Asetettujen tavoit-
teiden mukaan loppusijoitettavan yhdyskun-
tajätteen määrä voi olla enintään 10 prosenttia 
kaikesta yhdyskuntajätteestä.
 Suomen lainsäädännön mukaan tiettyjen 
tuotteiden jätehuollon kustannuksista vastaa-
vat tuotteiden valmistajat tai maahantuojat. 
Lasista, metallista, muovista, kartongista ja 
pahvista valmistettuja tuotepakkauksia, pape-
ria, palautuspulloja, ajoneuvojen renkaita, 
sähkölaitteita, paristoja ja akkuja kerätään 
tuottajien omassa keräysverkostossa ja kun-
tien jätehuoltojärjestelmässä. Tuottajavastuun 
piiriin kuuluvien tuotteiden oma keräysver-
kosto luonnollisesti vähentää Kiertokaaren 
verkoston kautta talteen saatuja materiaalivir-
toja. Kiertokaaren jätetilasto kattaa yhtiömme 

omissa toimipaikoissa vastaanotettujen jäte-
materiaalien käsittelyn.
 Kiertokaari vastaanotti vuonna 2020 
yhteensä 174 852 tonnia jätettä (2019: 178 581 
tonnia), josta yhdyskuntajätteen osuus oli 
115 159 tonnia (2019: 112 735 tonnia).
 Jätelain muutoksen vuoksi markkinaeh-
toinen kaupan ja teollisuuden jäte sekä suuri 
määrä yritysperäistä lajittelematonta seka- ja 
rakennusjätettä siirtyi Kiertokaarelta Oulun 
Energian Ruskon jätekeskukseen valmistuneen 
lajittelulaitoksen käsiteltäväksi. Edellisvuoteen 
verrattuna Kiertokaaren Lajitteluareena Laren 
vastaanottaman rakennusjätteen määrä laski 
kolmanneksella. Muiden vastaanotettujen jäte-
lajien osalta muutokset tilastoiduissa määrissä 
ovat normaalia vaihtelua.

ARVOKAS RAAKA-AINE KIERTOON
Jäteneuvontamme kärkenä jatkui hävikin 
vähentäminen ja biojätteen kierrätys. Ruo-
kahävikin ja kompostoinnin puolesta kam-

Kiertokaaren tilastoihin sisältyy yhtiön omien toimipaikkojen 
kautta kerätyt yhdyskuntajätteet.

KIERTOKAAREN VASTAANOTTAMIEN YHDYSKUNTAJÄTTEIDEN KÄSITTELY
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panjoinnilla saattaa olla vaikutusta asumisen 
biojätteen erilliskeräyksen vaatimattomaan 
yhden prosenttiyksikön kasvuun. Toisaalta 
on huomattava, että jäteneuvonnasta huoli-
matta toimialueellamme on sama tilanne kuin 
muualla Suomessa: polttokelpoisesta sekajät-
teestä noin kolmannes on biojätettä. 
 Kaupan alan yritykset ovat ryhtyneet 
vähentämään hävikkiä yhteistyössä ravintola- 
alan kiertotalousyritysten kanssa. Yhteistyö-

kumppanimme Gasum on tehnyt valtakunnal-
lisia kaupan alan biojätesopimuksia. Molem-
milla toimilla on vaikutuksensa siihen, että 
Kiertokaaren kautta kierrätetyn kaupan biojät-
teen määrä laski vuonna 2020 reilulla neljän-
neksellä edellisvuoteen verrattuna.
 Maksuttomaksi muuttamamme käsitte-
lemättömän puun määrä on jatkuvasti kasva-
nut. Puujätteen kuormantarkastus on tärkeä 
välivaihe materiaalin loppupään hyötykäytön 

mahdollistamisessa. Ruskon jätekeskuksessa 
haketettu puujäte hyödynnetään edellisvuo-
sien tapaan energiana oksa- ja risujätteen 
mukana Stora Enson Oulun tehtaalla, joka hyö-
dyntää tuhkan metsän lannoitteena.
 Muiden hyötyjätteiden osalta vastaan-
otettu määrä oli tavanomainen ja vastaa 
yleistä kehitystä.

MATERIAALIN HYÖTYKÄYTTÖ  
OMASSA TOIMINNASSA
Kiertokaaressa kehitetään talon sisäisiä jät-
teenkäsittelyprosesseja, joiden tavoitteena on 
saada tehokas ja järkevä järjestelmä materiaa-
lien hyödyntämiseen. Olemme jo pitkään hyö-
dyntäneet meille jätteenä tuotua sahanpurua, 
seosaineita ja haravointijätettä öljyllä pilaantu-
neiden maa-ainesten kompostoinnissa. Kom-
postoituneet maa-ainekset olemme käyttä-
neet hyödyksi jätteiden loppusijoitusalueiden 
rakenteissa.
 Jätteenä vastaanotetulla betonilla, tii-
lellä, laatalla ja asfaltilla olemme korvanneet 
neitseellistä kivisoraa Ruskon jätekeskuksen 
kenttä- ja tierakenteissa.

MATERIAALIVIRTOJEN 
KOKONAISHALLINTA
Kiertokaari noudattaa EU:n ja Suomen valta-
kunnallisessa jätesuunnitelmassa yhdyskun-
tajätteille laadittua tavoiteasetantaa. Olemme 
saavuttaneet hyvän tuloksen jätteiden loppu-
sijoituksen suhteen ja tulevaisuudessa panos-
tamme erityisesti jätteiden materiaalina hyö-
dyntämiseen kiertotalouden periaatteiden 
mukaisesti.
 Seuraamme vuonna 2021 voimaantulevan 
jätelain valmistelua ja valmistaudumme mah-
dolliseen kunnan kilpailuttaman jätekuljetusten 
järjestämiseen. Tällä hetkellä asioimme suoraan 
loppuasiakkaan kanssa vain Pudasjärvellä ja 
Oulussa Hiukkavaaran Soittajankankaan pilotti-
alueella. Suorat jätesopimukset loppuasiakkai-
den kanssa parantaisivat mahdollisuuksiamme 
motivoida heitä, ja kunnan vastuulle kuuluvan 
yhdyskuntajätehuollon kokonaisuuden koor-
dinointi yhden toimijan toimesta yhdessä yrit-
täjien kanssa varmistaisi oikean suunnan kohti 
yhteisiä tavoitteitamme. 

KIERTOKAAREN YHTEISTYÖKUMPPANIT 
MATERIAALIKIERRÄTYKSESSÄ

KUUSAKOSKI OY

• Ajoneuvojen renkaat
• Metallijäte

RECSER OY

Toimitimme laiteakut ja  
paristot yhteistyökump- 
panimme ohjeen mukaan 
Nivalaan Akkuser Oy:lle

STENA RECYCLING OY

• Lyijyakut

ENCORE YMPÄRISTÖ- 
PALVELUT OY

• Paperi
• Kartonki
• Pahvi
• Tietoturvapaperi

GASUM OY OULUN 
BIOKAASULAITOS

• Asumisen biojäte
• Kaupan biojäte
• Kiertokaaren nestemäis- 

ten jätteiden käsittely-
laitoksen geotuubin 
kiinteä rasvajäte

SER-TUOTTAJA-
YHTEISÖ RY, ELKER OY 
JA ERP FINLAND RY

Toimitamme sähkölaitteet  
SER-tuottajayhteisön 
ohjeistamiin paikkoihin,  
joita vuonna 2020 olivat:
• Tramel Oy, Oulu: 

tietotekniikka, pienet 
sähkölaitteet, televisiot 
ja valaisimet

• Elwira Oy, Kemijärvi: 
kylmälaitteet ja 
ilmalämpöpumput

• Kajaanin Romu Oy,  
Kajaani: suuret 
kodinkoneet

• Fortum Oyj, Riihimäki: 
loisteputket ja muut 
sähkölaitteiden tuottaja- 
vastuulle kuuluvat 
lamput

FORTUM OYJ

• Riihimäen vaarallisten 
jätteiden käsittelylaitos: 
lääkejäte ja muut 
vaaralliset jätteet

 

GEMIFIN OY

• Painekyllästetty puu

OULUN ENERGIA OY

• Laanilan ekovoima-
laitos: polttokelpoinen 
jäte

• Lajitteluareena Larella 
vastaanotettava 
isokokoinen seka- ja 
rakennusjäte

SUOMEN PAKKAUS- 
KIERRÄTYS RINKI OY

• Kempeleen terminaali: 
Oulun kaupungin 
hallinnoimilla 
kiinteistöillä lajiteltu 
muovipakkausjäte 
ja Kiertokaaren 
muovinkeräyskokeilun 
muovipakkausjäte

• Oulun terminaali: 
Oulun kaupungin 
hallinnoimilla 
kiinteistöillä lajiteltu 
pakkauslasi
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VUODEN 2020 

TAPAHTUMAT

13.2.
Haluamme kehittää asiakas- 
palvelua, ja järjestämme 
kerran vuodessa teemaan 
liittyvän koulutustilaisuu-
den. Helmikuussa 2020 
kouluttajana toimi Koulutus- 
ja valmennuspalvelut  
ProFiilis Oy.

30.3. Ruskon jätekeskuksen toiminnan ja 
henkilökunnan työkyvyn turvaamiseksi 
koronapandemian aikana henkilökunta jaettiin  
kahteen ryhmään: toinen ryhmä oli töissä 
ja toinen varalla kotona milloin tahansa 
töihin kutsuttavissa.  Samalla jätekeskuksen 
aukioloaikoja supistettiin. Toimenpiteet olivat 
voimassa toukokuun alkuun saakka.

22.5.
Pohjois-Pohjanmaan aluehal- 
lintovirasto myönsi ympäristö- 
luvan Välimaan jätteenkäsit- 
telykeskukselle. Loppuvuo- 
desta ostimme Kiimingin 
kaupunginosassa sijaitsevalta 
Välimaan alueelta 11,4 hehtaa- 
rin tontin, jota käytämme 
tulevaisuudessa suurivolyymis-
ten maamassojen ja muiden 
jätemateriaalien käsittelyyn ja 
varastointiin.

17.6.
Pohjois-Suomen aluehallin-
tovirasto myönsi ympäristö-
luvan Ruskon jätekeskuk- 
sen toiminnoille. Ympä-
ristölupa sisältää jätekes-
kuksen alueen toimintojen 
viimeaikaiset muutokset, 
kuten laajennusalueen käyt-
töönoton, Oulun Energian 
jätteiden lajittelulaitoksen 
toiminnan ja liikennebio-
kaasun tuottamisen.

5.-6.2.
Jätteiden vastaanotto 
ja välivarastointi on 
erityistä toimintaa.  
Kiertokaaren henki-
löstö kertasi käytän-
nön ensiaputaitoja 
todellista tilannetta 
simuloivien harjoitus-
ten avulla pienryh-
missä, jotta kaikki 
pääsivät harjoittele-
maan.

25.3.
Varmistamme toimintamme laadun säännöllisillä 
auditoinneilla. Suoritimme sisäisen auditoinnin 
MST Consulting Oy:n johdolla, ja tarkastelun 
kohteena oli toiminnan suunnittelu ja kehittä- 
minen ja biokaasun talteenotto ja hyödyntäminen.

19.5.
Toimintaamme valvova viranomai-
nen Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus  
suoritti Ruskon jätekeskuksessa 
ympäristöluvan mukaisen määrä- 
aikaistarkastuksen.

29.5.
Oulun joukkoliikenteen kaksi ensimmäistä kaasubussia 
aloitti liikennöinnin linjalla 10. Jatkossa linjalla on ajossa neljä 
kaasubussia, joihin tankataan alueen asukkaiden lajittele-
masta biojätteestä jalostettua Ruskon liikennebiokaasua. 

29.5.
Kiertokaaren toimitusjohtajalle Markku Illikaiselle myönnettiin kauppaka-
marin hopeinen ansiomerkki pitkän ja ansiokkaan työuran takia. Ansio-
merkin luovuttivat Kiertokaaren hallituksen puheenjohtaja Jani Törmi 
yhdessä Kiertokaaren uuden toimitusjohtajan Sami Hirvosen kanssa.

1.6.
Kiertokaaren toimitusjohtaja vaihtui. Mikkelin kaupungin omistaman 
jätehuoltoyhtiö Metsäsairila Oy:n toimitusjohtajana yhdeksän vuotta ja saman 
aikaisesti biokaasulaitosyhtiö BioSairila Oy:n toimitusjohtajana neljä vuotta 
toiminut Sami Hirvonen aloitti työt Kiertokaaressa. 

30.6.2020
Toimintaamme ohjaa vastuullisuus.
Tilasimme Aeromon Oy:ltä mittaus-
tutkimuksen Ruskon jätekeskuksen 
vanhan rakennusjätepenkan alueesta. 
Mittausten mukaan alueen sulkeminen 
on onnistunut erinomaisesti: alueelta 
ei purkaudu kaatopaikkakaasua 
ilmakehään. Seuranta ei lopu tähän. 
Vastuullamme on tarkkailla suljettujen 
kaatopaikkojen toimintaa 30 vuotta 
sulkemisen jälkeen. Tehtävää varten 
osa asiakkailta perimistämme jätemak-
suista käytetään tähän lakisääteiseen 
velvollisuuteen.

2.6.
Ruskon jätekeskuksen henkilös-
tön alkusammutuskoulutus.

6.6.
Kiertokaaren henkilöstön kesä-
kauden avajaiset Ruskon jätekes-
kuksessa.

Tammikuu Helmikuu Maalikuu Huhtikuu Toukokuu Kesäkuu
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29.9.
Järjestimme jäteasemiem- 
me urakoitsijoille koulu- 
tuksen työturvallisuus-
asioista sekä ajankohtai-
sista toimintaan liittyvistä 
työtavoista.

29.12.
Investointimme biokaasuun on hiilineutrali-
teetin edistämisen lisäksi tuonut elinvoimaa 
toimialueellemme. Allekirjoitimme OTP 
Travel Oy:n kanssa sopimuksen liikenne-
biokaasutoimituksesta ja erillisen katetun 
tankkausaseman ja yösäilytyspaikan vuok-
raamisesta joukkoliikenteen kaasubusseille. 
Työllistämme useita yrityksiä rakennushank-
keissamme. Linja-autojen ns. ”hidastankkaus- 
aseman” kaasulaiteet toimitti Sarlin Oy Ab, 
tankkausaseman katoksen rakensi Simet 
Oy, sähkötyöt suoritti Parrila Ky, perustukset 
teki RPJM Oy ja maarakennustöistä vastasi 
Kuljetuspolar Oy.

10.8.
Allekirjoitimme paristo- ja 
akkuvalmistajien tuottaja- 
vastuusta huolehtivan kierrä-
tysyhtiö Recser Oy:n kanssa 
sopimuksen käytöstä poistet-
tujen paristojen ja akkujen vas-
taanotosta, välivarastoinnista 
ja pakkaamisesta.

9.10.
Rakennutimme kaasuputken pitkä- 
aikaisen biokaasuasiakkaamme Oulun 
Keskuspesula Oy:n uuteen toimi- 
paikkaan Ruskon kaupunginosassa. 
Kaasuntoimitukset putkea pitkin  
alkoivat lokakuun alussa. Yhteis- 
työmme Oulun Keskuspesulan 
kanssa laajeni entisestään, kun pesula 
ryhtyi tankkaamaan jalostamaamme 
liikennebiokaasua syksyllä hankki- 
maansa kaasukäyttöiseen pyykinkulje- 
tusautoon.

30.11.
Edistämme toiminnallamme 
toimialueemme hiilineutra-
liteettia. Oulun yliopistolli-
nen sairaala lunasti omaan 
käyttöönsä höyryvoimalan 
sairaalakampukselta Rus-
koon muuttaneelta Oulun 
Keskuspesulalta. Allekirjoi-
timme Pohjois-Pohjanmaan 
sairaanhoitopiirin kanssa 
sopimuksen biokaasun 
toimittamisesta.

27.–28.10.
Ulkoisessa auditoinnissa auditoijamme Bureau Veritas piti 
hyvinä asioina Iin jäteaseman Ekorysän siisteyttä sekä Kiertokaa-
ren työntekijöiden perehdytyskäytäntöä. Olemme auditoijan 
ehdotuksesta mm. tehostaneet toimenpiteidemme vaikuttavuu-
den arviointia ja korjanneet auditoinnissa huomatut vaarallisen 
jätteen aseman toimintaan liittyvät poikkeamat.

2.11.
Jätteenkäsittelyssä toimintamme ytimessä 
on materiaalikierrätysasteen nostaminen. 
Valtakunnallinen ympäristöministeriön ja 
maa- ja metsätalousministeriön vetämä 
biojätekampanja alkoi, ja Kiertokaari on siinä 
mukana edunvalvontajärjestönsä Suomen 
Kiertovoima ry:n (KIVO) alakampanjan kautta. 
KIVOn kampanjan tavoitteena on nostaa 
biojätteen erilliskeräystä, sillä tutkimusten 
mukaan polttokelpoiseen jätteen sisällöstä 
jopa kolmannes on biojätettä.

9.–13.11.
Asiakkaamme ovat toivoneet muovinkeräystä Ruskon jätekeskukseen. 
Järjestimme muovinkeräyskokeilun Ruskon jätekeskuksen Oivapisteellä 
muovijätteen laadun ja keräyskustannusten kartoittamiseksi.

10.11.
Hyödynnämme jätteitä materiaalina myös omassa toiminnas- 
samme. Ruskonseläntieltä Oulun Energian lajittelulaitoksen 
ohi jätekeskuksen pohjoispuolelle sijaitsevalle uudelle alueelle 
rakennuttamamme tie otettiin käyttöön. Asfalttipäällyste 
tehdään kesällä 2021. Korvasimme tien rakentamisessa tavallisesti 
käytettävän neitseellisen kivisoran lähes kokonaan Oulujoen 
4-tien puretusta sillasta tuotetulla murskeella.

23.11.
Allekirjoitimme Urbaser Oy:n 
kanssa sopimuksen kunnan 
vastuulle kuuluvien jätteiden 
keräyksestä ja kuljetuksesta 
Pudasjärvellä.

Heinäkuu Elokuu Syyskuu Lokakuu Marraskuu Joulukuu
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RUSKON 
JÄTEKESKUKSEN 

ALUE
 1 Biokaasun tankkausasema, avoinna 24/7

 2 Hallinto

 3 Oivapiste: kotitalouksien hyötyjätteet, 
sähkölaitteet ja vaaralliset jätteet

 4 Valokaari, vaakatoimisto ja kassa: 
jätekuormien punnitus ja maksaminen

 5 Lajitteluareena Lare

 6 Oulun Energian lajittelulaitos

 7 Kierrätyspiha Kirsi

 8 Puutarhajätealue

 9 V-asema eli vaarallisen jätteen asema 
sekä kotitalouksien tietoturvapaperin 
vastaanotto

10  Suotovesiallas (2 kpl)
 11 Öljyasema

 12 Öljyisten vesien altaat

 13 Öljyllä pilaantuneen maa-aineksen 
kompostointikenttä

 14 Nestemäisten jätteiden käsittelylaitos

 15 Gasum Oy:n Oulun biokaasulaitos

 16 Kiertokaaren mikroturbiinilaitos,  
katolla aurinkosähkövoimala

 17 Biokaasupumppaamo (2 kpl)
 18 Kaasuasema ja kaasunpuhdistuslaitos

 19 Vaarallisen jätteen kaatopaikka

 20 Tavaranomaisen jätteen 15 ha kaatopaikka  
Alueella on kaatopaikkakaasun keräys,  
sekä ekovoimalaitoksen huoltoseisokkien 
aikana välivarastoon paalattua poltto- 
kelpoista jätettä.

 21 Konesuojat

 22 Laajennusalue, 8 ha (otettu käyttöön 2,5 ha)  
Oulun Energia Oy:lle vuokrattu kenttä 
jätteiden välivarastointia varten.  
GRK Infra Oy:lle vuokrattu kenttä ekovoima- 
laitoksen kuonan seulontaa varten.

 23  Laskettelukeskus Ruskotunturi

 24 Lajitteluareena Larella vastaanotettujen 
jätteiden välivarastointialue

 25 Maisemoitu vanha rakennusjätteen 
kaatopaikka ”Raksatunturi”

 26 Joukkoliikenteen kaasubussien  
biokaasun hidastankkausasema  
valmistui joulukuussa 2020

 27 Oulun Energian autovaaka yritysten 
rakennus- ja purkujätteelle ja  
teollisuuden ja kaupan jätteelle

 28 Kesällä 2020 laajennusalueelle  
rakennettu tie

1
26

2 3

4
12

11

13

18

1516

21

23

14

5

7

19

22

17

9

10



Vuosikertomus 2020   |  21 

25

24

27

6

17

20

8

10

28



22   |   Vuosikertomus 2020

KIERTOKAARI OY:N 
TUNNUSLUVUT

TILIVUOSI 2020

TULOSLASKELMA 2020 2019 Erotus Ero %

LIIKEVAIHTO 15 248 979,59 15 595 552,11 -346 572,52 -2,22

Liiketoiminnan  
muut tuotot

1 074 588,71 540 703,91 533 884,80 98,74

MATERIAALIT JA PALVELUT
Aineet tarvikkeet ja tavarat

Ostot tilikauden 
aikana

-1 168 223,01 -1 344 520,18 176 297,17 -13,11

Ulkopuoliset 
palvelut

-10 070 473,12 -9 308 977,20 -761 495,92 8,18

MATERIAALIT JA  
PALVELUT YHTEENSÄ

-11 238 696,13 -10 653 497,38 -585 198,75 5,49

HENKILÖSTÖKULUT
Palkat ja palkkiot -1 380 962,65 -1 260 568,60 -120 394,05 9,55

Henkilösivukulut
Eläkekulut -232 081,91 -217 174,65 -14 907,26 6,86

Muut 
henkilösivukulut

-43 147,22 -19 115,58 -24 031,64 125,72

HENKILÖSTÖKULUT 
YHTEENSÄ

-1 656 191,78 -1 496 858,83 -159 332,95 10,64

Poistot ja arvonalentumiset
Suunnitelman 
mukaiset poistot

-891 010,04 -785 950,83 -105 059,21 13,37

Liiketoiminnan  
muut kulut

-1 470 058,52 -1 547 991,87 77 933,35 -5,03

Liikevoitto (-tappio) 1 067 611,83 1 651 957,11 -584 345,28 -35,37

RAHOITUSTUOTOT JA 
KULUT YHTEENSÄ

-6 797,44 -8 979,12 2 181,68 -24,30

Voitto/Tappio ennen 
tilinpäätössiirtoja ja 
veroja

1 060 814,39 1 642 977,99 -582 163,60 -35,43

Tilinpäätössiirrot -189 498,50 -153 152,17 -36 346,33 23,73

Tilikauden verot -166 997,98 -286 143,84 119 145,86 -41,64

TILIKAUDEN 
VOITTO/TAPPIO

704 317,91 1 203 681,98 -499 364,07 -41,49

RAHOITUSLASKELMA                                                  2020                           2019

EPÄSUORA LIIKETOIM. RAHAVIRTA
Voitto/tappio ennen satunn. eriä 1 060 814,39 1 642 977,99

Oikaisut:

Suunnitelman mukaiset poistot 889 654,04 773 110,91

Muut tuotot ja kulut, ei maks. -18 216,06 -56 212,24

Rahoitustuotot ja -kulut 7 415,55 8 979,12

Muut oikaisut 0,00 -8 991,93

RAHAVIRTA ENNEN  
KÄYTTÖPÄÄOMAN MUUTOSTA

1 939 667,92 2 359 863,85

Käyttöpääoman muutos:

Lyhytaik. korott. liikes. L/V 27 796,78 178 779,00

Lyhytaik. korott. velkojen L/V -391 562,30 -1 276 700,06

Liiketoiminnan rahavirta ennen 1 575 902,40 1 261 942,79

Maksetut korot ja maksut muis. -12 281,95 -10 714,41

Saadut korot liiketoiminnasta 4 866,40 1 735,29

Maksetut välittömät verot -125 223,62 -113 382,46

Rahavirta ennen satunn. eriä 1 443 263,23 1 139 581,21

Liiketoiminnan rahavirta 1 443 263,23 1 139 581,21

INVESTOINTIEN RAHAVIRTA

Inv. aineellisiin ja aineett. -1 077 984,09 -1 087 998,83

Hyödykkeiden luovutustulot 0,00 8 991,93

Saadut investointiavustukset -2 770,54 80 472,91

Investointien rahavirta -1 080 754,63 -998 533,99

RAHOITUKSEN RAHAVIRTA:

Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksu 0,00 -49 600,00

Maksetut osingot ja muu voitto -396 975,50 0,00

Rahoituksen rahavirta -396 975,50 -49 600,00

RAHAVAROJEN MUUTOS L/V -34 466,90 91 447,22

Rahavarat 34 466,90 -91 447,22

Ero 0,00 0,00

TASEEN TUNNUSLUVUT

Omavaraisuusaste, % 65,5

Suhteellinen velkaantuneisuus, % 18,7

Kertynyt voitto (tappio), 1000 € 704

TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT

Sijoitetun pääoman tuotto, % 10,0

RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT

Investointien tulorahoitus, % 165,1

Kassastamaksut/vuosi € 13 466 242,27

Quick ratio % 5,3

Current ratio % 5,3

31.12.2020
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2020 2019

PYSYVÄT VASTAAVAT
Aineettomat hyödykkeet
Aineettomat oikeudet 2 516,00 4 292,00

Muut pitkävaikutteiset menot 2 083,45 3 083,41

AINEETTOMAT HYÖDYKKET YHTEENSÄ 4 599,45 7 375,41

Aineelliset hyödykkeet

Omistetut 490 273,68 0,00

Maa- ja vesialueet yhteensä 490 273,68 0,00

Omistetut 6 530 069,19 5 301 166,19

Rakennukset ja rakennelmat yht. 6 530 069,19 5 301 166,19

Koneet ja kalusto 1 280 381,53 1 464 756,21

Muut aineelliset hyödykkeet 531 809,75 38 687,01

Ennakkomaksut ja keskener.hank. 580 596,70 1 939 960,90

AINEELLISET HYÖDYKKEET YHTEENSÄ 8 922 857,17 8 744 570,31

Sijoitukset
Osuudet saman konsernin yrityksillä 500,00 500,00

Muut saamiset 15 178,71 15 178,71

SIJOITUKSET YHTEENSÄ 15 678,71 15 678,71

Pysyvät vastaavat yhteensä 9 433 409,01 8 767 624,43

VAIHTUVAT VASTAAVAT

Vaihto-omaisuus
Saamiset

Pitkäaikaiset

Lyhytaikaiset
Myyntisaamiset 2 491 469,81 2 314 232,24

Lainasaamiset 8 303 593,76 8 306 208,09

Muut saamiset 13 590,42 49 704,33

Siirtosaamiset 126 069,61 292 375,72

LYHYTAIKAISET SAAMISET 10 934 723,60 10 962 520,38

Rahoitusarvopaperit
Rahat ja pankkisaamiset 64 845,35 99 312,25

Vaihtuvat vastaavat yhteensä 10 999 568,95 11 061 832,63

VASTAAVAA YHTEENSÄ 20 432 977,96 19 829 457,06

2020 2019

OMA PÄÄOMA
Osakepääoma
Osakepääoma -1 000 000,00 -1 000 000,00

Osakepääoma yhteensä -1 000 000,00 -1 000 000,00

Muut rahastot
SVOP-rahasto -3 213 624,60 -3 213 624,60

Muut rahastot yhteensä -3 213 624,60 -3 213 624,60

Edell. tilikausien voitto/tappio -5 762 383,10 -4 955 676,62

TILIKAUDEN VOITTO/TAPPIO -704 317,91 -1 203 681,98

Oma pääoma yhteensä -10 680 325,61 -10 372 983,20

TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ
Poistoero -2 262 810,05 -2 073 311,55

TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ -2 262 810,05 -2 073 311,55

PAKOLLISET VARAUKSET
Muut pakolliset varaukset -4 638 741,83 -4 656 957,89

PAKOLLISET VARAUKSET YHTEENSÄ -4 638 741,83 -4 656 957,89

VIERAS PÄÄOMA
Pitkäaikainen yrityksille
Muut velat -84 430,49 -84 430,49

PITKÄAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA -84 430,49 -84 430,49

Lyhytaikainen
Saadut ennakot -682 221,96 -18 375,91

Ostovelat -1 473 192,95 -2 081 645,17

Muut velat -126 837,81 -75 251,64

Siirtovelat -484 417,26 -466 501,21

LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA -2 766 669,98 -2 641 773,93

Vieras pääoma -2 851 100,47 -2 726 204,42

VASTATTAVAA -20 432 977,96 -19 829 457,06

TASE, VASTAAVAA TASE, VASTATTAVAA

MARKKINAEHTOISET JA KUNNAN VASTUULLE KUULUVAN YHDYSKUNTAJÄTTEEN JÄTEHUOLLON OSUUDET 
TULOISTA JA TULOKSESTA 1.1.–31.12.2020 JA NIIDEN JAKAUTUMIEN VUOSINA 2020, 2019 JA 2018.

Liikevaihdon 
jakautuminen 
toiminnan suhteessa

Tuloksen 
jakautuminen 
toiminnan suhteessa

Tuloslaskelma Lakisääteinen toiminta Markkinaehtoinen toiminta TSV-toiminta Yhteensä
LIIKEVAIHTO YHTEENSÄ 11 503 499,65 206 415,00 3 539 064,94 15 248 979,59
Liiketoiminnan muut tuotot 1 074 588,71 0,00 0,00 1 074 588,71

     Toiminnan kustannukset -10 288 828,03 -85 202,94 -2 520 856,93 -12 894 887,91

     Poistot -574 283,66 -1 960,37 -314 766,02 -891 010,04

     Korkotuotot- ja kulut -5 328,16 -86,78 -1 382,50 -6 797,44

Muut -1 234 756,51 -95 794,92 -496 003,57 -1 826 555,00

KUSTANNUKSET YHTEENSÄ -12 103 196,36 -183 045,00 -3 333 009,02 -15 619 250,39
TILIKAUDEN TULOS 474 892,00 23 369,99 206 055,92 704 317,91

Käsittely- ym. maksujen ja tulojen jakoperusteena on käytetty sisään tulevia jätemääriä, jotka tallennetaan punnituksen yhteydessä vaakasovellukseen. Alkuperätiedot on tallennettu vaakasovelluksen 
tuotetietoihin ja lisätään vaa’alla. Siten tulot voidaan ryhmitellä markkinaehtoiseen, lakisääteiseen ja toissijaisen vastuun toimintaan. Hallinnon kustannukset on vyörytetty kohdekustannuspaikoille, jonka 
jälkeen kustannukset on jaettu toimintoihin jätemääriin perustuvien tulojen suhteessa kustannuspaikkakohtaisesti. Poistot ja korkotuotot ja -kulut on jaettu sisään tulevien jätemäärien mukaan vuositasolla. 
Vertailulukuna on käytetty liikevaihtoa ilman muita tuottoja. Toiminnan kustannukset on mahdollisimman pitkälle kohdistettu suoraan joko lakisääteiseen tai markkinaehtoiseen toimintaan.
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 Toimisto Ruskonniityntie 10, 90620 Oulu
 Asiakaspalvelu p. 08 5584 0010, jatehuolto@kiertokaari.fi
 Sähköposti etunimi.sukunimi@kiertokaari.fi
 Ruskon jätekeskus Ruskonniityntie 10, 90620 Oulu

www.kiertokaari.fi


