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Jätelain uudistus ohjaa meitä 
kaikkia entistä enemmän 
materiaalien kiertotalouteen. 
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TOIMITUSJOHTAJAN 
KATSAUS 2021 

Vuosi 2021 oli Kiertokaaren operatii
visessa toiminnassa melko normaali 
koronatilanteesta huolimatta. Korona
pandemia huomioitiin toimintatavoissa 
jo edellisenä vuonna. Etätyöskentely
mahdollisuuksia laajennettiin ja neu
vontatilaisuuksia siirrettiin sähköisiin 
kanaviin. 

Merkittävin tapahtuma toimintaym
päristön kehityksessä oli uudistuneen 
jätelain voimaantulo. Lakiuudistus tuo 
huomattavan muutoksen suureen osaan 
Kiertokaaren toimialuetta. Uudistuksen 
myötä Kiertokaari alkaa tulevina vuosina 
hallinnoida keskitetysti kilpailutettuja 
biojätteiden ja pakkausjätteiden kulje
tuksia kiinteistöiltä. Tämä parantaa pal
velua ja varmistaa hyötyjätteiden kulje
tusten hintojen kohtuullisuuden kaikille. 
Tästä meillä on hyvä esimerkki Pudas
järveltä, jossa Kiertokaari on tehnyt pit
käjänteistä työtä kaikkien jätelaatujen 
kuljetuksen hallinnoinnissa. Asiakastyy
tyväisyys on hyvä, ja jätekuljetusten hin
tataso huomattavan edullinen. 

Jätelain uudistus ohjaa meitä kaikkia 
entistä enemmän materiaalien kierto
talouteen. Biojätteen ja pakkausmate
riaalien keräyksen laajentuminen ei 
yksin riitä parantamaan kiertotalouden 
tilaa. Tarvitaan myös paljon lisää uusia 
materiaalien vastaanotto, kierrätys ja 
uusiokäyttötapoja. 

Vuonna 2021 tulevaisuuden suunnitel
mia ja tuotekehitystä tehtiin esimerkiksi 
tekstiilien kierrätyksen, biokaasuliiketoi
minnan ja pilaantuneiden maiden hyö
dyntämisen osalta. Kiertokaari on lisäksi 
vuosittain mukana monessa tutkimus
hankkeessa uusien, entistä parempien 
palvelujen sekä kiertotaloustoiminnan 
pohjan kehittämiseksi. 

Jätelain ja toimintaympäristön muu-
tokset huomioidaan Kiertokaaren stra
tegian päivityksessä, joka toteutetaan 
vuoden 2022 alussa. Edelleen Kierto
kaari tulee olemaan kiertotalouden 
alusta, joka yhdistää ja mahdollistaa eri 
toimijoiden yhteistyön kiertotalousliike
toiminnassa. Tulevaisuudessa panos
tamme esimerkiksi asumisen jätekulje
tusten kehittämiseen, jätekeskukseen 
tuotavien kuormien parempaan lajit
teluun ja laajempiin aukioloaikoihin. 
Edistämme materiaalien jalostamista 
jätteistä raakaaineiksi. Biokaasuliiketoi
minta on myös merkittävä osa Kierto
kaaren toimintaa, ja sitä edelleen kehit
tämällä saadaan lisäarvoa meidän 
kaikkien kodeissa lajittelemalle bio
jätteelle. Kehitystyötä tehdään yhteis
työssä laajan yritysverkoston kanssa. 

Tulevaisuuden suunnittelussa olen
naisena osana on myös kestävän ja 
läpinäkyvän maksu ja taksarakenteen 
luominen koko toimialueelle. Samalla 
on huomioitava eri palveluiden aiheut
tamat hinnankorotuspaineet. Kaikille 
avoimien jätehuollon ja kiertotalouden 
peruspalveluiden rahoitus on turvattava 
samaan aikaan, kun markkinaehtoinen 
jätemäärä laskee ja polttokelpoisen jät
teen käsittelykustannukset nousevat. 
Periaatteena tulee kiertotalouden mu
kaisesti olla palveluiden jatkuva paran
taminen. 

Kuluneesta vuodesta kuuluu kiitokset 
yhtiön asiakkaille, omistajille, hallituk
selle ja henkilökunnalle. Yhdessä kohti 
entistä parempaa materiaalien kierto
taloutta! 

Sami Hirvonen  
Toimitusjohtaja  
Kiertokaari Oy 
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VUOSI 2021  LYHYESTI  

KIERTOTALOUTTA   
KOHTI 

Vuonna 2021 Kiertokaaren toiminnassa koros
tuivat biokaasuliiketoiminnan kasvu ja mate
riaalien hyötykäytön sekä materiaalikäsittelyn 
palvelut. Jatkamme voimakkaasti kiertotaloutta 
palvelevien toimintojen kehittämistä. Uusi jäte
laki tuli voimaan, ja aloimme valmistella lain 
lähivuosina edellyttämiä muutoksia. 

BIOKAASU NOSTEESSA 
Biokaasun käyttö kasvoi merkittävästi erityisesti 
liikennepolttoaineena. Viisi Oulun joukkoliiken
teessä liikennöivää Oulun Taksipalvelujen bio
kaasubussia ryhtyi käyttämään uutta raskaalle 
kalustolle tarkoitettua hidastankkausasemaa 
Ruskon jätekeskuksessa. Myös yksityisautoili
joiden liikennebiokaasun tankkausmäärät jäte
keskuksen tankkauspisteellä kasvoivat. 

Solmimme uusia biokaasun teollisuuskäyttö
sopimuksia Ruskon Betoni Oy:n, Aikolon Oy:n ja 
PohjoisPohjanmaan sairaanhoitopiirin kanssa. 

UUSIA AVAUKSIA 
Työskentelimme sen hyväksi, että saamme 
uusia maaalueita kiertotalouden käyttöön. 
Ruskon jätekeskuksen pohjoispuolella sijait
sevan laajennusalueen rakentaminen jatkui. 
Laajennusalueen uudelle kahden hehtaarin 
suuruiselle osalle tehtiin uusia käsittelykent
tiä, jotka voidaan ottaa käyttöön vuonna 2022. 
Lisäksi aloitimme Välimaan vanhan kaatopaikan 
sulkemistyön sen maisemoimattomalta osalta. 

Käsittelimme koetoimintailmoituksella yli 
10 000 tonnia RantaToppilan asemakaava
alueelta tulleita maamassoja puuparkkihank
keessa. Neutraloitu ja seulottu maaaines 
voidaan hyödyntää turvallisesti Ruskon jätekes
kuksen loppusijoitusalueen rakenteissa. 

Kehitimme Pudasjärven jätehuoltopal
veluja perusmaksun turvaamana: avasimme 
muun muassa maksuttoman puutarhajätteen 
vastaanoton siirtokuormausalueelle sulan 
maan ajalle. 

Vuonna 2021 vastaanotimme 101 821 ton

nia yhdyskuntajätettä, josta kierrätettiin mate
riaalina 19,5 prosenttia. Energiana ja muulla 
tavoin hyödynnettiin 80,5 prosenttia. Loppu
sijoitukseen päätyi alle 0,02 prosenttia. 

JÄTENEUVONTAA MYÖS ETÄNÄ 
Koronapandemia jatkui edelleen vuonna 2021, 
mikä rajoitti kasvokkain tapahtuvia kokoontu
misia suurimman osan vuotta. Pandemiatilan
teen vuoksi jäteneuvontaa toteutettiin pääosin 
etänä. 

Kattava jäteopas jaettiin julkisena tie
dotteena kaikkiin toimialueen kotitalouksiin 
lukuun ottamatta jäteneuvonnan itse hoitavaa 
Raahea. Asiakaslehti Hyötyposti jaettiin mar
raskuussa koko toimialueelle. 

ENNAKOITUA  PAREMPI TULOS 
Tilikauden liikevaihto oli 14,3 miljoonaa euroa 
ja tulos 1,4 miljoonaa euroa. Tulos oli enna
koitua parempi. Se mahdollistaa toiminnan 
pitkäjänteisen kehittämisen tilanteessa, jossa 
jätelaki tuo kunnallisille jätehuoltoyhtiöille 
entistä enemmän vastuuta. Tulokseen vaikutti
vat myönteisesti jätekeskuksen alueella olevien 
kiertotaloustoimijoiden maksamat vuokrat 
sekä liikennebiokaasun myynnin kasvu. 

Kiertokaaren markkinaehtoisen jätteen 
vastaanotto ja sen liiketoiminta on kuiten
kin vähentynyt, kun yritysasiakkuudet ovat 
ohjautuneet suoraan palveluntarjoajille, kuten 
Gasum Oy:lle ja Oulun Energia Oy:lle. 

KIERTOKAARI OY 

Avainluvut 2021 
• Liikevaihto 14,3 M€ (2020: 15,2 M€) 
• Tilikauden tulos 1,4 M€ (2020: 0,7 M€) 
• Vakituinen henkilöstö 31.12.2021: 

27 (2020: 26) 
• Asukkaita toimialueella 31.12.2021: 

281 508 (2020: 279 176) 

Tehtävä: Kiertokaari vastaa lakisääteisesti 
kunnan vastuulle kuuluvan jätehuollon 
järjestämisestä toimialueeseensa 
kuuluvissa kunnissa ja kaupungeissa.  
Jätehuolto järjestetään yhteiskunnan 
kokonaisetu ja ympäristö huomioiden. 
Toimialueen kunnista Raahe tuottaa itse 
kaupungin sisäiset jätehuoltopalvelut ja 
jäteneuvonnan. 

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. 

Pudasjärvi 

Ii 

Oulu 

Kempele 
Lumijoki 

Siikajoki 
Raahe 

Hailuoto 

Simo 

Toimialue: Omistajien lisäksi 
toimialueeseen kuuluu Simon kunta. 
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THE YEAR 2021 IN BRIEF 

TOWARDS THE CIRCULAR   
ECONOMY 

In 2021, Kiertokaari’s operations focused on the 
growth of the biogas business and the services 
related to material utilisation and handling. 
We are strongly continuing the development 
of functions serving the circular economy. The 
new Waste Act came into efect, and we began 
to prepare the changes required over the next 
few years by this legislation. 

BIOGAS ON  THE RISE 
The use of biogas particularly as a transport 
fuel grew signifcantly. Five Oulu Taxi Services’ 
biogas buses operating as part of Oulu’s public 
transport started using a new slowflling 
station for heavy equipment at the Rusko Waste 
Management Centre. The volumes of biogas 
refueling respective to private motorists at 
the refueling point of the Waste Management 
Centre also increased. 

We also cosigned new agreements for the 
industrial use of biogas with Ruskon Betoni 
Oy, Aikolon Oy and the Northern Ostrobothnia 
Hospital District. 

NEW OPENINGS 
We worked on behalf of obtaining new 
land areas for circular economy use. The 
construction of the expansion area located 
north of the Rusko Waste Management Centre 
continued. New treatment felds were built for 
the new twohectare section of the expansion 
area, which can be commissioned in 2022. In 
addition, we initiated the closure work on the 
old Välimaa waste area with respect to its non
landscaped section. 

We processed more than 10,000 tonnes of 
land mass by test activity notice from the Ranta
Toppila area. Neutralised and screened soil 
can be utilised safely in the structures of fnal 
disposal area of the Rusko Waste Management 
Centre. 

We developed Pudasjärvi’s waste manage
ment services as secured by a basic fee: among 
other things, we opened a free reception for 
garden waste in the transfer loading area 
during the thawed season. 

In 2021, we received 101,821 tonnes of 
municipal waste, of which 19.5 per cent was 
recycled as usable material. A total of 80.5 per 
cent was put to benefcial use as energy and for 
other applications. Under 0.02 per cent ended 
up in disposal. 

WASTE COUNSELLING   
ALSO REMOTELY 
The coronavirus pandemic continued in 2021, 
which limited facetoface meetings for most of 
the year. Due to the pandemic circumstances, 
waste counselling was provided for the most 
part remotely. 

A comprehensive waste sorting guide was 
distributed as a public announcement to all 
households in the operational area except for 
Raahe, which carries out waste counselling on 
its own. Customer magazine Hyötyposti was 
distributed in November throughout the entire 
operational area. 

A BETTER RESULT   
THAN ANTICIPATED 
Turn over for the fnancial year totalled EUR 
14.3 million and proft EUR 1.4 million. The 
result was better than anticipated. This enables 
the longterm development of operations in a 
situation where the Waste Act is placing more 
responsibility on municipal waste management 
companies. The result was positively afected 
by the rents paid by circular economybased 
operators in the waste center area and the 
increase in sales of biogas for transport. 

However, the receipt of Kiertokaari’s 
marketbased waste and its business operations 
have decreased as corporate customers have 
been guided directly to service providers such 
as Gasum Oy and Oulun Energia Oy. 

KIERTOKAARI OY AS A COMPANY 

Key fgures 2021 
• Turn over MEUR 14.3 (2020: MEUR 15.2) 
• Proft for the fnancial year MEUR 1.4 

(2020: MEUR 0.7) 
• Permanent personnel 

31/12/2021: 27 (2020: 26) 
• Residents in operational area 

31/12/2021: 281 508 (2020: 279 176) 

Tasks: Kiertokaari is legally responsible 
for arranging waste management in 
the municipalities and cities within its 
operational area.  Waste management 
is organised with the overall beneft of 
society and the environment in mind. 
Of the municipalities in the area, Raahe 
provides its own internal waste 
management services and waste 
counselling. 

Owners: The biggest owner is the City of 
Oulu with 91% shares in the company’s 
stock issue. The other owners are the 
municipalities of Hailuoto, Ii, Kempele 
and Lumijoki, the cities of Pudasjärvi and 
Raahe, and the municipality of Siikajoki. 

Operational area: In addition to the 
owners, the municipality of Simo belongs 
to the operational area. 
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MISSIO, VISIO 
JA ARVOT 

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. 



HALLITUS
Kiertokaaren hallitus on valittu 
yhtiökokouksessa 22.4.2020.

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. 

Hallitukseen kuuluvat (vasemmalta oikealle) varapuheenjohtaja, enemmistö omistajan 
Oulun kaupungin edustaja hallintolakimies Jukka Lampén, jäsen, vähemmistöomistajien 
yhteinen edustaja Kempeleen kunnan kunnallis tekniikka päällikkö Paula Kettunen, hallituksen 
puheenjohtaja, yrittäjä Jani Törmi ja jäsenet, yrittäjä Miika Sutinen ja yrittäjä Lauri Mikkonen.

Kiertokaaren johtoryhmän jäseniä olivat (vasemmalta oikealle) toimitusjohtaja Sami 
Hirvonen, käyttöpäällikkö Markku Heinonen, ympäristöpäällikkö Helmi Riihimäki, kehittämis
päällikkö Jari Kangasniemi ja talouspäällikkö Päivi Holappa (9.8.2021 alkaen). Hallinto ja 
talous sihteeri Kristiina Lehtosaari oli johtoryhmän jäsen syyskuun puoliväliin saakka.
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VASTUULLISUUS 
TÄRKEIMPÄNÄ ARVONA 
Kiertokaaren tärkein arvo on vastuullisuus. 
Se näkyy toimintamme läpinäkyvyydessä, 
työntekijöiden, asiakkaiden ja muiden sidos
ryhmien kohtelussa, ympäristövaikutusten 
mittaamisessa ja vähentämisessä sekä 
toiminnan taloudellisuuden 
varmistamisessa. 

T oimintaamme ohjaavat ympäristöluvan ja lakisääteisten 
vaatimusten ohella sertifoidut toimintajärjestelmät. Toi
mintajärjestelmä sisältää työterveys ja työturvallisuusjär
jestelmän, ympäristöjärjestelmän sekä laadunhallintajärjes

telmän vaatimukset. 
Käytämme puolet tuloksestamme toimintaamme kehittäviin 

investointeihin, joilla on yhteiskunnallista vaikutusta. Sen ansiosta 
saamme käyttää Suomalaisen Työn liiton Yhteiskunnallinen yritys 
merkkiä. 

TUNNEMME YMPÄRISTÖVASTUUMME 
Olemme tunnistaneet oman toimintamme ympäristövaikutukset ja 
riskit ja panostamme niiden hallintaan. Seuraamme tiiviisti Ruskon 
jätekeskuksen ympäristövaikutuksia ympäristöluvan sekä ELYkeskuk
sen hyväksymän tarkkailuohjelman mukaisesti. Vuoden aikana päivi
timme Oulun Veden kanssa tehdyn teollisuusjätevesisopimuksen, ja 
sen myötä ympäristötarkkailun rajaarvot ja tehtävät analyysit tarken
tuivat. 

Toimintamme merkittävimpiä ympäristövaikutuksia ovat kasvi
huonekaasu ja hajupäästöt, vesistövaikutukset, haittaeläimet sekä 
roskaantuminen.  Panostamme erityisesti biokaasun talteenottoon ja 
kaasun hyödyntämiseen energiana. 

Toimimme ympäristölupamme mukaisesti, ja raportoimme 
ympäristötarkkailun tulokset vuosittain. Otamme vastuullisuustyössä 
huomioon kunnan vastuulle kuuluvaa jätehuoltoa ohjaavat lait, ase
tukset ja määräykset. 

Seuraamme tiiviisti 
Ruskon jätekeskuksen 
ympäristövaikutuksia 
ympäristöluvan sekä ELY-
keskuksen hyväksymän 
tarkkailuohjelman mukaisesti. 

RUSKON JÄTEKESKUKSEN   
VESISTÖTARKKAILUPISTEET 

• 16 pohjavesien 
• 6 jäte ja suotovesien 
• 3 pintavesien tarkkailupistettä. 

Toimitimme Ruskon jätekeskuksen 
alueelta kerättyjä vesiä Taskilan jäte
vedenpuhdistamolle noin 155 000 
kuutiota vuonna 2021. 

Vuoden aikana vesistötarkkailun 
näytteitä otettiin yhteensä noin 40. 
Niistä tehdään yli 400 erilaista analyysiä. 
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Vuonna 2021 biokaasun 
hyödyntämisellä vähennettiin 
kasvihuonekaasupäästöjä 
6 400 tonnia. 

MATERIAALI- JA ENERGIATEHOKKUUS 
AVAINASEMASSA 
Tuotamme Ruskon jätekeskuksen palvelut 
energia ja materiaalitehokkaasti. Vuonna 2021 
pumppasimme Ruskossa sijaitsevilta loppusi
joitusalueilta yhteensä 2,4 miljoonaa kuutiota 
biokaasua. Lisäksi ostimme Gasumin Oulun 
biokaasulaitokselta biojätteen mädätyskäsitte
lyssä syntyvää biokaasua 1,0 miljoonaa kuu
tiota. 

Tuotimme 91 prosenttia Ruskon jätekes
kuksen tarvitsemasta sähköstä biokaasun ja 
aurinkopaneelien yhdistelmällä. Lämmöntuo
tannon suhteen olemme täysin omavaraisia. 
Hyödynnämme mikroturbiinilaitoksella säh
köntuotannossa syntyneen lämmön kiinteis
töjemme lämmitykseen, ja lisälämmön tuo
tamme biokaasusta kiinteistökattilalla. 

Vuonna 2021 biokaasulla tuottamallamme 
lämmön ja sähkön määrällä korvattiin fossii

listen polttoaineiden käyttöä 1,3 miljoonan 
öljylitran verran. Lisäksi biokaasusta tuotta
mallamme liikennepolttoaineella on korvattu 
fossiilisten polttoaineiden käyttöä 620 200 
bensalitraa vastaava määrä. Neljä Kiertokaaren 
ajoneuvoa toimii biokaasulla. 

Gasumin biokaasulaitos 

YHTEISTYÖTÄ   
SIDOSRYHMIEN KANSSA 
Kiertokaaren sidosryhmiin kuuluvat henkilös
tön ja omistajien lisäksi asiakkaat, jätteenkäsit
telyn yhteistyökumppanit sekä palvelujen toi
mittajat. Teemme yhteistyötä monipuolisesti 
myös julkisten toimijoiden, tutkimuslaitosten, 
oppilaitosten, koulujen, päiväkotien, viran
omaisten ja eri järjestöjen kanssa. 

Kiertokaaren toimintatavat koskevat oman 
henkilöstön lisäksi kaikkia lukuumme työs
kenteleviä palveluntuottajia. Pidämme kaikille 

Ruskon  
jätekeskuksen  

aurinkovoimala tuotti  
48,43  MWh sähköä,  

joka käytettiin  
jätekeskuksen  

tarpeisiin. 

Nykyisin  
käytössä 
oleva loppu -
sijoitusalue 
0,979 milj. m3  
biokaasua 
(4 886 MWh) 

Ruskotunturin  
alue  
1,462 milj. m€  
biokaasua 
(7 197 MWh) 

Gasumilta  
ostettiin 
1,01 milj. m€  
biokaasua 
(6 596 MWh) 

Kaasun
-

tankka
us-

asema 

Yhteensä 
3,45 milj. m€ 
 biokaasua 
(18 678 MWh) 

6 336 MWh  
teollisuuteen 

Lindström Oy 1 433 MWh 
Oulun Keskuspesula Oy 4 903 MWh 

5 604 MWh  
polttoaineeksi vastaa 620 182 l bensaa 

207 MWh 
lämmitykseen 

Ruskon  jätekeskuksen  
kiinteistökattilalla  tuotettiin  
biokaasusta  lämpöä 

6 531 MWh 
omaan  sähkön - 
ja lämmön -
tuotantoon 

Kiertokaaren oma 
mikroturbiinilaitos  tuotti 

1 507 MWh 
sähköä  jätekeskukselle 

1 295 MWh 
Ruskon  jätekeskuksen  

kiinteistöjen  lämmitykseen 

Vaaratilanneilmoitusten määrä 
Poissaoloa aiheuttaneiden tapaturmien määrä 
Sairauspoissaoloprosentti 

NOLLA! 
Vuoden 2021 aikana 

meillä ei ollut yhtään poissaoloa 
aiheuttanutta tapaturmaa. 

TAPATURMAT, VAARATILANNE- 
ILMOITUKSET JA SAIRAUSPOISSAOLOT 

0 

2 

4 

6 

8 

10 

12 

14 

16 

18 4,5 % 

4 % 

3,5 % 

3 % 

2,5 % 

2 % 

1,5 % 

1 % 

0,5 % 

0 % 

2017 2018 2019 2020 2021 



Ruskon jätekeskuksen alueella toimiville ura
koitsijoille työturvallisuus ja perehdytyskou
lutuksen. Perehdytämme myös jäteasemien 
urakoitsijat työturvallisuuteen ja yhtiömme 
tapaan toimia. 

HENKILÖSTÖN HYVÄKSI 
Työsuojelun tarkoituksena on ylläpitää ja kehit
tää työturvallisuutta työsuojelun toimintaoh
jelman mukaisesti. Toteutimme vuonna 2021 
sisäisiä työturvallisuustarkastuksia, riskien ar
viointia, työhygieeniset mittaukset sekä henki
löstön työhyvinvointikyselyn. 

Pidämme kirjaa henkilöstön tehtävissään 
tarvitsemista korttikoulutuksista, ja huoleh
dimme tietojen ja taitojen ajantasaisuudesta 
koulutusten avulla. Tuemme myös henkilös
tön omaehtoista ammatillista täydennyskoulu
tusta. 

Ulkopuolinen kouluttaja järjesti henkilös
töllemme asiakaspalvelu ja alkusammutus
koulutusta. Lisäksi henkilöstöämme osallistui 
ammatilliseen täydennyskoulutukseen oman 
työnsä vaatimusten mukaisesti.  
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HENKILÖSTÖJAKAUMA  
SUKUPUOLEN MUK AAN 2021 

Kiertokaaren henkilöstömäärä oli 
vuoden 2021 lopulla 31 henkilöä, joista 
vakituisessa työsuhteessa oli 27 henkilöä. 

TYÖHYVINVOINTIKYSELYN  
TULOKSET   
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KOULUTUKSEN  JA VIRKISTYS- 
TOIMINNAN KUSTANNUKSET 
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Koulutuksen kustannukset/€/htv 
Virkistystoiminnan kustannukset/€/htv 

Vuonna 2021 Kiertokaaren henkilöstölle 
järjestettiin koulutusta 3,4 päivää 
henkilöä kohden laskettuna. 

NÄIN HUOLEHDIMME  
HENKILÖSTÖN HYVINVOINNISTA  

• Henkilöstötoimikunta huolehtii suunta
viivojen luomisesta jokapäiväiseen 
työturvallisuuteen ja työhyvinvointiin. 
Toimikunnassa on henkilöstön, 
työnantajan ja työterveyshuollon 
edustajat, ja se kokoontuu neljä kertaa 
vuodessa. 

• Henkilöstön edustajista koostuva 
virkistystoimikunta järjestää ja 
koordinoi henkilöstötapahtumia. 

• Henkilöstölle myönnetään vuosittain 
Smartumliikunta ja kulttuurisaldoa 
sekä hierontaetuus. Lisäksi olemme 
vuokranneet sisäpelivuoron 
henkilöstön käyttöön. 
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YHDESSÄ TOIMIEN 
KIERTOTALOUDEN  

HYVÄKSI 
Kiertokaaren tehtävänä on varmistaa kuntien vastuulle  

kuuluvan yhdyskuntajätepalvelun toteutuminen  
toimialueellaan. Tarjoamme monipuolisia jätehuolto
ratkaisuja ja edistynyttä jätteenkäsittelyä yhdeksässä 

toimipisteessä Oulussa ja lähialueella. 

Panostamme kiertotalouspalvelujen   
kehittämiseen   ja erityisesti bio
kaasun käytön lisäämiseen. Huo
lehdimme toimialueemme k untien  

jäte ja  lajitteluneuv onnasta sekä pyrimme 
toimimaan siten, että jätteen määrä vähe
nisi niin kodeissa kuin yrityksissä. Toimimme  
vastuullisesti ja asiakaslähtöisesti jätelakia 
noudattaen. 

KESTÄVÄÄ KIERTOTALOUTTA 
YHTEISTYÖKUMPPANIEN KANSSA 
Toimintamme perustuu laajaan yhteistyöhön  
alan toimijoiden kanssa. Ydintoiminnoissa 
eli jätteenkäsittelyssä meillä on ar violta  
yhteensä noin 60 yhteistyökumppania. Stra
tegisesti tärkeimpiä kumppaneitamme ovat  
Ruskon jätekeskuksessa toimivat Gasum Oy,  
GRK Infra Oy ja Oulun Energia Oy. 



Kehitämme jatkuvasti 
jätteenkäsittelyn prosesseja 
sidosryhmien kanssa. 

 Oulun Energia operoi Ruskon jätekeskuk
sessa lajittelemattoman seka ja rakennusjät
teen vastaanottopaikan, Lajitteluareena Laren, 
toimintaa. Ruskossa biokaasulaitosta ylläpi
tävältä Gasumilta ostamme biojätteen käsit
telypalvelut sekä osan myymästämme bio
kaasusta. GRK Infra on erikoistunut jätteiden ja 
teollisuuden sivutuotteiden käsittelemiseen ja 
vastaanottoon. 
 Lisäksi Oulun Energia ja GRK Infra ovat 
vuokralaisina jätekeskuksen pohjoispuolella 
sijaitsevan laajennusalueen ensimmäisessä 
osassa. Oulun Energia käyttää aluetta poltto
kelpoisen jätteen välivarastointiin silloin, kun 
jätettä polttavalla Laanilan ekovoimalaitok
sella on huoltoseisokkeja. GRK Infra käsittelee 
alueella ekovoimalaitoksella syntyvää kuonaa. 
 Olemme myös tiiviissä vuorovaikutuk
sessa muiden suomalaisten jätehuoltolaitos
ten kanssa. Vaihdamme kokemuksia hyvistä 
menettelytavoista ja yhdistämme voimamme 
toiminnoissa, joissa siitä on aidosti hyötyä. 
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PUUPARKKIHANKE 
ISO ONNISTUMINEN 
Kehitämme jatkuvasti jätteenkäsittelyn pro
sesseja sidosryhmien kanssa. Yksi vuoden  

merkittävimmistä hankkeista oli koetoimin
tana toteutettu niin sanottu puuparkkihanke. 
Löysimme yhdessä Oulun kaupungin kanssa 
toimivan ratkaisun RantaToppilan vanhan  
sahaalueen maamassojen käsittelemiseksi ja 
loppusijoittamiseksi. 
 Käsittelimme koetoimintailmoituksella yli 
10  000 tonnia maamassoja. Seuloimme mas
sasta puuparkin pois, ja neutraloimme siinä 
olleet raskasmetallit siten, että maaainesta voi 
hyödyntää turvallisesti Ruskon jätekeskuksen 
loppusijoitusalueen rakenteissa. 

LAAJENNUSALUETTA  
KASVATETTIIN 
Rakennamme vuosittain merkittävän mää
rän varastointi ja käsittelykenttiä, joita tarjo
amme myös vuokralle materiaalien käsittelyä 
ja kiertotaloust oimintaa varten. 
 Vuonna 2021 käynnistimme jätekeskuksen 
pohjoispuolelle sijoittuvan laajennusalueen
toisen osan rakentamisen. Kahden hehtaarin 
suuruinen käsittelykenttä saadaan käyttöön 
vuonna 2022, ja se mahdollistaa uusien kierto
taloustoimintojen tai yritysten sijoittumisen 
alueelle. Myös laajennusalueen tie asfaltoitiin. 

 

 Kaikessa rakentamisessa noudatamme
kiertotalousperiaatetta hyödyntämällä mah
dollisimman paljon jätemateriaaleja. Laajen
nusalueella hyödynnettiin noin 54 000 tonnia  
betonimursketta. Loppusijoitusalueen reuno
jen täyttö ja maisemointityössä käytettiin 
muun muassa pilaantuneita maita ja teollisuu
den hienoaineksia. 

 

PUDASJÄRVELLÄ  
PARANNETTIIN PALVELUJA 
Jatkoimme palvelujen kehittämistä Pudasjär
vellä jätehuollon perusmaksun turvaamana. 
Toimialueemme kunnista Pudasjärvi on tois
taiseksi ainoa, jossa hoidamme kaikki kunta
laisten jätehuoltopalvelut kuljetuksista käsitte
lyyn. Jätekuljetusten keskitetyn kilpailutuksen 
jälkeen jäteastioiden tyhjennykset halpenivat 
Pudasjärvellä vuoden 2021 alusta jopa kymme
niä prosentteja, mikä antoi lisää pelivaraa pal
velujen parantamiseen. 

 Pudasjärvisten toiveesta aloitimme muo
vinkeräyksen Kurenalassa. Tarjosimme myös 
biojätteen erilliskeräystä Syötteellä, mutta 
emme ole saaneet siihen toistaiseksi tarpeel
lista määrää asiakkaita. 
 Pudasjärven siirtokuormausalueelle avat
tiin puutarhajätteen vastaanotto keväällä 
2021. Puutarhajätettä voi tuoda siirtokuor
mausalueelle maksutta touko–lokakuussa. 
Myös siirtokuormausaseman asiak aspalvelutila 
uusittiin. 
 Syyskuussa juhlimme jäteasema Ekolanssin  
5vuotista toimintaa Pudasjärvellä kahvitarjoi
lun kera. 

VÄLIMAAN KIERTOTALOUSALUSTAN 
VALMISTELU ETENI 
Ostimme vuonna 2020 Oulun kaupungilta 
11,4 hehtaarin suuruisen tontin Välimaan kier to
talousalueelta Oulun Kiimingistä. Vuon na 2021 
poistimme alueelta puuston. Aloitimme lisäksi 



 

 

 
 
 

  

  
 
 
 

 

 

 

 

 

Välimaan vanhan kaatopaikan sulkemistyön 
sen maisemoimattomalta osalta. Toteutamme 
maisemointityön yhdessä Oulun kaupungin 
kanssa. 

Tavoitteenamme on, että Välimaalle sijoit
tuisi vuokralle yrityksiä, jotka hyödyntäisivät 
sitä erilaisiin kiertotaloushankkeisiin ja jätteen
käsittelyyn. Välimaalla olisi tilaa esimerkiksi pit

käaikaiselle purkujätteen ja teollisuuden sivu
virtojen käsittelylle. 

BIOKAASULIIKETOIMINTA 
KASVOI VOIMAKKAASTI 
Yksi strategisista tavoitteistamme on edistää 
biokaasun talteenottoa, tuotantoa ja hyöty
käyttöä. Tärkeänä yhteistyökumppaninamme 
on Gasum Oy, joka jalostaa biojätteestä bio
kaasua Ruskon jätekeskuksessa sekä liikenne
polttoaineeksi että teollisuuden käyttöön. 

Vuonna 2021 biokaasuliiketoiminta kas
voi merkittävästi. Biokaasun käytön lisäämistä 
on vauhdittanut yritysten halu pienentää 
hiilidioksidipäästöjään ja toimia ympäristön 
kannalta vastuullisesti kaikin keinoin. Bio
kaasuauton valintaan on kannustanut ympä
ristösyiden ohella talous. Bensiinin hinta nousi 
vuoden 2021 lopulla korkeisiin lukemiin. 

Liikennebiokaasun myynti kasvoi 74 pro
senttia vuoteen 2020 verrattuna. Huhtikuussa 

Jätekuljetusten keskitetyn 
kilpailutuksen jälkeen 
jäteastioiden tyhjennykset 
halpenivat Pudasjärvellä 
vuoden 2021 alusta jopa 
kymmeniä prosentteja. 

 
 
  

 
 

 
Kaikki saamamme asiakaspalautteet sekä 
kehitysehdotukset kirjataan toiminta-
järjestelmään ja käsitellään. 
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Vuonna 2021 käynnistimme 
jätekeskuksen pohjoispuolelle 

sijoittuvan laajennusalueen 
toisen osan rakentamisen. 

Pudasjärvellä hoidamme kaikki kuntalaisten 
jätehuoltopalvelut kuljetuksista käsittelyyn. 

Uutta hidastankkausasemaa 
käyttää tällä hetkellä Oulun 

Taksipalvelujen viisi kaasubussia. 

KIERTOTORIA  
KEHITTÄMÄSSÄ 

Yksi vuoden 2021 tärkeimmistä hank
keista on ollut 6Aika: CircHubs 2pro
jekti, jossa kehitetään konseptia 
kiertotalousmyymälälle. Kumppani
namme hankkeessa on LounaisSuo
men Jätehuolto (LSJH). Hankkeen 
tavoitteena on tarjota yrityksille tukea 
kierto ja jakamistalouden liiketoimin
nan kehittämiseen Turussa ja Oulussa. 
Projektissa tuodaan toimijoita yhteen 
luomaan uusia malleja, jotka tuke
vat materiaalivirtojen uusiokäyttöä ja 
jalostusta. 

Hankkeen aikana käsitellään myös 
materiaalien omistajuuteen liittyviä 
kysymyksiä eli omistajuuden arvoketjua 
sekä tuotteiden hygieenisyyden, laadun 
ja turvallisuuden varmistustoimia. 

Vuoden aikana teetimme yhdessä 
LSJH:n kanssa kyselyn, jossa kerättiin 
yritysten ja yksityishenkilöiden koke
muksia ja ajatuksia tarpeellisista kier
totalouspalveluista. Tarkoitus oli sel
vittää, miten erilaisia kiertotaloutta 
hyödyntäviä tuotteita ja palveluja voi
taisiin kehittää Oulun seudulla. 

Kyselyn antia syvennettiin kah
dessa erillisessä ideatyöpajassa, jotka 
toteutettiin vuoden lopussa etäyhtey
dellä. Työpajoissa pohdittiin, millaisille 
erilaisille kiertotalouden mukaisille 
tuotteille ja palveluille olisi tarvetta ja 
kysyntää. 



 

 

 

   

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 

 

   

  

 

 

 
 

   16  | Vuosikertomus 2021 

otettiin käyttöön uusi hidastankkausasema 
raskaalle kalustolle. Sitä käyttää tällä hetkellä 
Oulun Taksipalvelujen viisi kaasubussia, jotka 
liikennöivät Oulun joukkoliikenteen linjalla 10. 
Markkinoimme vuokrapaikkoja hidastankkaus
asemalta kaikille raskaan liikenteen toimijoille. 

Solmimme vuoden aikana kolme uutta 
biokaasun teollisuuskäyttösopimusta, mikä 
kolminkertaistaa biokaasun teollisuuskäytön. 
Ruskon Betoni Oy otti biokaasun käyttöön 
loppuvuodesta 2021. Se hyödyntää biokaasua 
betonin tuotannossa käytettävän veden ja kivi
aineksen lämmittämisessä. 

Muovituotteita valmistava Aikolon Oy 
ottaa biokaasun käyttöön uudella tuotantolin
jallaan kevään 2022 aikana. Muun muassa muo
vien pinnoitusprosessissa käytetään uuneja, 
jotka lämpiävät jatkossa biokaasulla. 

PohjoisPohjanmaan sairaanhoitopiiri ottaa 
biokaasun käyttöön esimerkiksi välinehuol
toon tarvittavan höyryn tuottamisessa. Asiak
kaana jatkoivat Oulun Keskuspesula Cliini Oy ja 
Lindström Oy:n Ruskon pesula. 

TOIMINTA KEHITTYY 
ASIAKASPALAUTTEIDEN AVULLA 
Asiakaspalautteet ovat meille tärkeitä. Kaikki 
saamamme asiakaspalautteet sekä kehitys
ehdotukset kirjataan toimintajärjestelmään ja 
käsitellään. Teetämme joka toinen vuosi asia
kastyytyväisyyskyselyn koko toimialueelle. 

Vuonna 2021 teimme asiakastyytyväisyys
kyselyn Hiukkavaaran jätekimppapisteitä käyt
täville pientaloasukkaille. Asukkaat antoivat 
kimppapisteiden toimivuudelle arvosanan 3,5 
asteikolla 1–4. 

Hiukkavaaran kimppapisteet ovat Kierto
kaaren ja Oulun kaupungin yhteinen pilotti. 
Mallissa pientaloasukkaalla ei ole roskaastiaa 
omalla pihalla, vaan hän vie jätteet oman kodin 
lähellä sijaitsevalle kimppapisteelle, jossa on 
polttokelpoisen jätteen keräyksen ohella bio
ja hyötyjätteiden keräys. 

PAREMPAA ASIAKKUUKSIEN  
HALLINTAA 
Haluamme parantaa asiakaspalveluamme ja 
helpottaa asiointia teknologisten ratkaisujen 
avulla. Vuonna 2020 käyttöön otetun jätehuol
lon ictsovelluksen Vingon toiminnallisuuk
sia kehitettiin, jotta valmistaudumme ajoissa 
uuden jätelain tuomiin muutoksiin, esimerkiksi 
hyötyjätteiden kuljetusten siirtymiseen kun
nallisille jätehuoltolaitoksille. 

Siirryimme myös Ropo Capital Oy:n asiak
kaaksi, joka huolehtii myyntireskontrastamme 
ja muistutus sekä perintätoimistamme. 

JÄTENEUVONTAA PÄÄOSIN ETÄNÄ 
Koronapandemia jatkui vuonna 2021, minkä 
vuoksi jäteneuvonta ja opastus tapahtui pää

osin etäyhteyksiä käyttäen. Kiertokaari tavoitti 
vuoden aikana arviolta yhteensä 3 050 henki
löä noin 60 erilaisessa tilaisuudessa (jäteneu
vontaluennot, oppitunnit, messut, esittelyt ja 
perehdytykset). 

Pandemian vuoksi isoja vierailijaryhmiä ei 
pääsääntöisesti otettu vastaan Ruskon jätekes
kuksessa, emmekä järjestäneet isoja tapahtumia. 

Syksyllä Oulussa järjestettiin kuitenkin Oulun 
Rakentajamessut sekä PohjoisSuomen Taloyh
tiöpäivä, joissa molemmissa olimme mukana. 

Viestinnän ja jäteneuvonnan kärkeen 
nousi edelleen biojätteen keräys, kun valta
kunnallinen Rakasta joka murua kampanja 
jatkui. Lisäksi tiedotimme jätelain mukanaan 
tuomista uudistuksista esimerkiksi Taloyhtiö
päivässä sekä asiakaslehti Hyötypostissa, joka 
jaettiin marraskuussa. 

Jokaiseen toimialueemme kotiin jaettiin 
huhtikuussa jäteopas julkisena tiedotteena. 
Poikkeuksena oli edelleen Raahe, joka hoitaa 
itse jäteneuvonnan. 

Toteutimme loppuvuodesta toimialueem
me asukkaiden kierrätysasenteita kartoittavan 
kyselytutkimuksen yhteistyössä Kaleva Median 
kanssa. Kysely ohjaa meitä jäteneuvonnassa 
ja viestinnässä. Tulosten avulla kykenemme 
hahmottamaan selkeitä kohderyhmiä sekä 
kanavia, joista nämä kohderyhmät tavoittaa 
parhaiten. Kyselyssä paljastui muun muassa, 
että nuoret tarvitsevat lisää henkilökohtaista 
ohjausta, tietoa ja tsemppausta lajitteluun ja 
kierrätykseen. 

Olimme aktiivisia digitaalisessa viestin
nässä verkkosivuillamme ja sosiaalisen median 
kanavissa, joista käytössämme oli Facebook, 
Instagram ja Twitter. Avasimme myös LinkedIn

Ruskon Betoni Oy otti biokaasun käyttöön loppuvuodesta. Se hyödyntää biokaasua betonin 
tuotannossa käytettävän veden ja kiviaineksen lämmittämisessä. Kuvassa Ruskon Betoni Oy:n 
tekninen johtaja Arto Väänänen. 

Liikennebiokaasun myynti 
kasvoi 74 prosenttia 
vuoteen 2020 verrattuna. 
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tilin rekrytointitarpeita varten. Jatkoimme kui
tenkin myös ilmoittelua printtimediassa. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
   

 

 
 

 
 
 
 

POISTOTEKSTIILIN KERÄYSVERKOSTON  
SUUNNITTELU ALKOI  
Uuden jätelain mukaan tekstiilijätteiden eli 
poistotekstiilin erilliskeräys on aloitettava vii
meistään vuonna 2023. Tätä silmällä pitäen 
käynnistimme yhteistyökumppaneiden kartoi
tuksen loppuvuoden aikana. 

Järjestimme yhteensä kolme yleisinfoa, 
joissa keräysverkostoon kuulumisesta kiin

nostuneet yritykset ja järjestöt saivat tietoa 
poistotekstiilikeräyksen periaatteista. Infoja 
on pidetty ja pidetään asiasta innostuneiden 
yhteistyökumppaneiden kanssa myös kahden 
kesken. 

Jatkamme työskentelyä siten, että poisto
tekstiilin aluekeräyskokeilu käynnistetään toimi
alueemme kunnissa syksyllä 2022. Jokaiseen 
toimialueen kuntaan tulee vähintään yksi keräys
piste. Tavoitteena on jätelain vähimmäisvaati
mus, eli yksi keräyspiste 10 000 asukasta kohden. 

Poistotekstiilikeräyksen aloittamista var

ten on saatu hyviä eväitä vuonna 2021 päätty
neestä TEM Telaketjuhankkeesta. Hankkeessa 
on muodostettu tekstiilin kierrätystä edistävä 
valtakunnallinen yhteistyöverkosto ja kehitetty 
poistotekstiilin keräystä, lajittelua, jatkojalos
tusta sekä kiertotalouteen perustuvia liike
toimintamalleja. 

Paimioon avattiin marraskuussa poisto
tekstiilin jalostuslaitos, jonne myös Pohjois
Suomen poistotekstiilit kuljetetaan keräyksen 
käynnistyttyä. 

YHTEISTYÖTÄ TUTKIMUSLAITOSTEN 
JA -HANKKEIDEN KANSSA 
Haluamme kehittää kiertotaloutta kaikin 
tavoin, ja siksi olemme mukana lukuisissa eri
laisissa tutkimus ja kehittämishankkeissa. 
Projektien avulla vahvistamme myös omistaja
kuntiemme elinvoimaa lisäämällä työllisyyttä 
ja osaamista. Vuonna 2021 olimme mukana yli 
kymmenessä hankkeessa. 

Vuoden aikana olimme hankekumppanina 
muun muassa tutkimassa selluloosapitoisten 
sivujakeiden jalostusta uusiksi biotuotteiksi 
(SelDEShanke), etsimässä uusia tapoja mineraa
livillaeristeiden hyödyntämiseen (FLOWhanke) 
sekä etsimässä keinoja yritysten hiilijalanjäljen 
pienentämiseen (CarbonWisehanke). 

Lisäksi osallistuimme Oulun kaupungin 
kiertotaloustiekartan ja ympäristöohjelman 
toteuttamiseen. Teemme tiivistä yhteistyötä 
oppilaitosten kanssa: tarjoamme harjoittelu
paikkoja ja opinnäytetyöaiheita opiskelijoille. 

UUSI JÄTELAKI, UUDET HAASTEET 
Vuonna 2021 uudistunut jätelaki vaikut
taa olennaisesti Kiertokaaren toimintaan. 
Päivitetty jätelaki tiukentaa lajitteluvelvol
lisuuksia ja tähtää siihen, että materiaalit 
saadaan hyötykäyttöön. Tarkat ohjeistuk
set päätetään paikallisesti jätehuoltomää
räyksissä. 
 Lain minimivaatimuksena on, että
muo vipak kausten keräys aloitetaan vähin
tään 5 huoneiston taloyhtiöissä isoissa taa
jamissa (vähintään 10  000 asukasta) kesällä 
2023. Biojätteen lajittelu tulee pakolliseksi 
taloyhtiöiden ohella myös pientaloissa
isoissa taajamissa kesällä 2023. Jätehuolto
määräykset voivat olla lakia tiukemmat. 

 

 

 Hyötyjätteiden kerääminen kiinteis
töiltä siirtyy lakimuutoksen myötä vai
heittain kunnallisten jätehuoltolaitosten 
vastuulle vuosien 2023–2024 aikana. Kier
tokaaren toimialueella on entuudestaan 
voimassa lähes kokonaan sopimusperus
teinen jätteenkuljetus. Jätteenkuljetusten 
järjestäminen on tähän saakka ollut Kierto
kaaren vastuulla ainoastaan Pudasjärvellä. 
 Hyötyjätteiden kuljetusten siirtyminen  
Kiertokaarelle muissakin toimialueen k un
nissa tuo siis meille runsaasti uutta t yötä. 
Aloitimme logistiikkapäällikön r ekrytoin
nin, ja haluamme olla toteuttamassa jäte
lain uudistusta hyvässä yhteishengessä 
alueen kuljetusyritysten kanssa. 

 Vuoden 2021 aikana käynnistimme 
myös strategian uudistustyön, ja ideoimme 
uusia tapoja järjestellä toimintoja Ruskon 
jätekeskuksessa. Näitä asioita on pohdittu 
myös 6Aika – Circhubs 2 hankkeessa, 
jonka lopputulemana siintää kiertotalous
myymälän perustaminen Ruskon jätekes
kukseen. 
 Valmistauduimme materiaalikierrätyk
sen lisäämiseen myös saattamalla valmiiksi  
kaavatyön niin sanottua Oulun Eteläistä  
Oivapistettä varten. Tätä uutta hyötyjättei
den kierrätyspistettä on suunniteltu Oulun  
eteläosaan Perävainiolle. 

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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KÄSITTELYPALVELUT 
JA ASIOINTI 

KIERTOKAARESSA 
Kiertotalouden periaatteiden mukaisesti Kiertokaari tähtää 

siihen, että kierrätettävät ja uudelleen hyödynnettävissä 
olevat materiaalit saadaan poimittua talteen 

polttokelpoisen jätteen joukosta. 
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Polttokelpoisen jätteen määrää pyritään 
määrätietoisesti pienentämään ja jät
teitä hyödyntämään maksimaalisesti
materiaalina. P eriaate on EU:n ja Suo

men valtakunnallisen jä tesuunnitelman tavoit
teiden mukainen. 
 EU:n kiertotaloustavoitteiden mukaan
yhdysk untajätteestä on kierrätettävä 55 pro
senttia vuoteen 2025 mennessä. Kierrätys
asteen tulisi nousta viiden vuoden välein vii
dellä prosenttiyksiköllä siten, että vuonna 2035 
kierrätyksen osuus on jo 65 prosenttia. Asetet
tujen tavoitteiden mukaan loppusijoitettavan 
yhdyskuntajätteen määrä voi olla enintään 10 
prosenttia kaikesta yhdyskuntajätteestä. 

 

 

Kiertokaaren vastaan-
ottamasta materiaalista 
loppusijoitukseen 
menevän jätteen määrä 
on jo lähellä nollaa 

Kiertokaaren vastaanottamasta materiaalista 
loppusijoitukseen menevän jätteen määrä on 
jo lähellä nollaa, mutta muutoin tavoitteiden 
saavuttamisessa riittää työtä. Vastaanotta
mastamme yhdyskuntajätteestä kierrätetään 
tällä hetkellä noin 20 prosenttia. Loput hyödyn
netään energiana tai muulla tavoin. 

YHDYSKUNTAJÄTTEEN   
MÄÄRÄ LASKI 
Kiertokaari palvelee kotitalouksia yhdeksän 
toimipistettä kattavalla palveluverkostollaan. 
Yrityksiä voimme palvella jätelain sallimissa 
puitteissa: liikevaihdosta saa nykyisin olla enin
tään 10 prosenttia markkinaehtoista toimintaa. 
Ruskon jätekeskuksen alueella toimivat Oulun 
Energia Oy ja Gasum Oy tarjoavat jätteenkäsit
telypalvelua kaupan ja teollisuuden asiakkaille. 
Tilastoimme toimipaikoissamme vastaanotetut 
jätemäärät. On huomioitava, että lisäksi jätettä 
vastaanottavat myös muut tahot, joilla on niin 
sanottu tuottajavastuu. Tuottajavastuu tarkoit
taa, että tiettyjen tuotteiden jätehuollon kus
tannuksista vastaavat tuotteiden valmistajat tai 
maahantuojat. Esimerkiksi Suomen Pakkaus
kierrätys Rinki Oy vastaanottaa ekopisteillään 
ison määrän hyötyjätteitä, jotka eivät tule 
Kiertokaaren käsiteltäväksi lainkaan. 

Kaiken vastaanottamamme jätteen koko
naismäärä kasvoi vuonna 2021, ja se oli 
yhteensä 198 777 tonnia (2020: 174 852 tonnia). 
Vastaanottamamme asumisessa syntyvän yhdys
kuntajätteen määrä (101 821 tonnia) sen sijaan 
väheni 10 prosentilla vuoteen 2020 verrat
tuna. Kiertokaaren markkinaehtoisen jätteen 
vastaanotto ja sen liiketoiminta on vähentynyt, 
kun yritysasiakkuudet ovat ohjautuneet suoraan 
palveluntarjoajille, kuten Gasum Oy:lle ja Oulun 
Energia Oy:lle. 

Muiden jätelajien määriin ei tullut merkit
täviä muutoksia. 

Energiana ja muulla tavoin hyödyntäminen 
Materiaalikierrätys 
Loppusijoitus 

KIERTOKAAREN VASTAANOTTAMIEN  
YHDYSKUNTAJÄTTEIDEN  
KÄSITTELY 2021 

19,50 % 

80,50 % 

0,02 % 

Kiertokaaren tilastoihin sisältyvät vain 
yhtiön omien toimipisteiden kautta kerätyt 
yhdyskuntajätteet, jätettä keräävät myös 
muut tahot. 

KÄVIJÄMÄÄRÄN JAKAUTUMINEN RUSKON  
JÄTEKESKUKSESSA VASTAANOTTOALUEITTAIN  2021 

Kävijöitä  Vastaanottoalue 
83 144  Lajitteluareena Lare 
58 000  Hyötyjäteasema Oivapiste 
48 317  Puutarhajätealue 

6 071  Kierrätyspiha Kirsi 
3 679  Biokaasulaitos 
2 670  Vaarallisen jätteen asema 
1 409  Nestemäisten jätteiden käsittelylaitos 
1 098  Öljyasema 

862  Loppusijoitusalue ja reunaverhoilu 
476  Öljyisten maiden kompostointikenttä 

KIERTOKAAREN RUSKON JÄTEKESKUKSESSA  
VASTAANOTTAMA MA TERIAALIMÄÄRÄ 2021 
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Tonnia   Vastaanottoalue 
26 030  Lajitteluareena Lare 
10 384  Puutarhajätealue 

8 469  Biokaasulaitos 
5 697  Kierrätyspiha Kirsi 
5 198  Hyötyjäteasema Oivapiste 
5 173  Nestemäisten jätteiden käsittelylaitos 
2 279  Loppusijoitusalue ja reunaverhoilu 
1 400  Öljyisten maiden kompostointikenttä 
1 177  Öljyasema 

288  Vaarallisen jätteen asema 
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KIERTOKAAREN  
PALVELUVERKOSTO 

Päätoimipaikka  
Ruskon jätekeskus Oulussa 
 maksuttomat, kierrätyskelpoiset ma teriaalit sekä kodin 

vaarallinen jäte ilmaistuon tirajaan saakka 
 laaja vastaanotto maksullisille materiaaleille , kuten  

lajittelema ton rakennus ja sekajäte, puutarhajäte,  
painek yllästetty puu, betoni, tiili ja laatta, villaeristeet,  
öljy, isot määrät vaarallista jätettä 

Pudasjärven  
siirtokuormausasema 
 maksullinen sekajätteen ja painekyllästetyn puun 

vastaanotto sekä maksuton puutar hajä tteen ja  
metalliromun vastaanotto 

Jäteasemat Hailuodossa, Iissä, Kempeleessä,  
Lumijoella, Pudasjärvellä, Siikajoella ja Simossa 
 maksullinen sekajätekuormien vastaanotto  

(enintään 200 kg/kuorma) sekä maksuton kodin  
sähkölaitt  eiden, metallir omun ja kodin vaarallisen jätteen 
vastaanott  o; Pudasjärvellä myös pahvi 

 poikkeus Kempele, jossa on vain vaarallisen jätteen  
ja sähkölaitteiden vastaanotto 
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ASIAKASMÄÄRÄT JÄTEASEMILLA VUONNA 2021 

Hailuoto Ii  Kempele Lumijoki Pudasjärvi Siikajoki Simo 

KIERTOKAAREN YHTEISTYÖKUMPPANIT  
MATERIAALIKIERRÄTYKSESSÄ 

KUUSAKOSKI OY 

•  Ajoneuvojen renkaat 
•  Metalli 

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 kiinteä 
rasvajäte 

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

Toimitamme sähkölait
teet SERtuottajayhteisön 
ohjeistamiin paikkoihin, 
joita vuonna 2021 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 käsittely
laitos: lääkejäte ja 
muut vaaralliset jätteet 

DEMOLITE OY 

•  Painekyllästetty puu 

OULUN ENERGIA OY 

•  Laanilan ekovoima
laitos: polttokelpoinen 
jäte 

•  Lajitteluareena Larella 
vastaanotettava 
isokokoinen seka ja 
rakennusjäte 

SUOMEN PAKKAUS- 
KIERRÄTYS RINKI OY 

•  Oulun terminaali: 
Oulun kaupungin 
hallinnoimilla 
kiinteistöillä lajiteltu 
pakkauslasi ja 
muovipakkausjäte 

L&T OY 

•  Kuormalavat 

STORA ENSO OYJ 

•  Risu ja oksahake 



 

 

 

  
 

 

  
 

 

 
 

JÄTEMATERIAALI TAIPUU  
MONEEN HYÖTYKÄYTTÖÖN 
Kiertokaari kehittää talon sisäisiä jätteenkäsit
telyprosesseja, jotta materiaaleja hyödynnet
täisiin tehokkaalla ja järkevällä tavalla. Hyö
dynnämme meille jätteenä tuotua sahanpurua, 
seosaineita ja haravointijätettä öljyllä pilaantu
neiden maaainesten kompostoinnissa. 

Kompostoituneet maaainekset käytetään 
jätteiden loppusijoitusalueiden rakenteissa. 
Samaan tarkoitukseen voidaan käyttää myös 
neutraloituja maamassoja, jotka syntyivät 
vuonna 2021 toteutetussa puuparkkihank
keessa. Hankkeessa käsiteltiin yli 10 000 tonnia 
RantaToppilan asemakaavaalueelta tulleita 

maamassoja, jotka sisälsivät sekä raskasmetal
lia että puuparkkia. 

Neitseellisen kivisoran käyttöä voidaan 
puolestaan korvata alun perin jätteenä vas
taanotetulla betonilla, tiilellä ja laatalla. Näitä 
materiaaleja hyödynnetään Ruskon jätekeskuk
sen kenttä ja tierakenteissa. 

LAAJA JÄTEHUOLLON  
PALVELUVERKOSTO 
Palveluverkostoomme kuuluu yhdeksän jättei
den vastaanottopaikkaa. Päätoimipaikkamme 
palvelee laajoin aukioloajoin Oulussa, ja muissa 
kunnissa sijaitsevat jäteasemat palvelevat 
1–2 päivänä viikossa. Niitä hoitavat paikalliset 

yhteistyökumppanimme T:mi Toivo Kerola sekä 
Hailuodon, Kempeleen, Lumijoen, Oulun ja 
Siikajoen 4Hyhdistykset. 

Vastaamme kaikkien urakoitsijoidemme 
työstä kuin omastamme, ja seuraamme sekä 
oman että yhteistyökumppaneiden palvelun 
laatua säännöllisillä auditoinneilla ja työpaikka
katselmuksilla. 

Tavoitteena on parantaa jäteasemien pal
velutasoa tulevaisuudessa. Se edellyttää kui
tenkin nykyistä vakaampaa tulopohjaa, mihin 
jätehuollon perusmaksu antaisi hyvät mahdol
lisuudet. 
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PUDASJÄRVI   
– perusmaksulla parempaa palvelua 

Pudasjärvi on ainoa omistajakunnis
tamme, jonka alueella on käytössä 
jätehuollon perusmaksu. Perusmak
sun ansiosta olemme voineet kehit

tää Pudasjärven palveluja varsin hyvälle 
tasolle paikkakunnan pieneen kokoon 
nähden. Voimmekin tarjota Pudasjärvellä 
asteen verran parempia jätehuoltopalve
luita kuin muissa pienissä Kiertokaaren toi
mialueen kunnissa. 

Pudasjärvellä on kaksi erillistä jätteen 
vastaanottopaikkaa: siirtokuormausasema 
sekä jäteasema Ekolanssi. Ekolanssilla on 
hieman laajemmat aukioloajat sekä palve
luvalikoima muihin jäteasemiin verrattuna. 
Viime vuonna avasimme siirtokuormaus
asemalle maksuttoman puutarhajätteen 
vastaanoton sulan maan ajalle. 

Vastaamme Pudasjärvellä myös jät
teenkuljetusten järjestämisestä. Keskitetty 

kilpailu alensi paikkakunnalla kuljetuskus
tannuksia paikoittain jopa kymmeniä pro
sentteja vuoden 2021 alusta, mistä saatu 
hyöty on voitu myös käyttää palvelujen 
parantamiseen. Pyrimme jatkuvasti kehittä
mään Pudasjärven jätehuoltopalveluja asia
kaslähtöisesti. 

Perusmaksun ansiosta voimme tarjota Pudasjärvellä 
asteen verran parempia jätehuoltopalveluita kuin 
muissa pienissä Kiertokaaren toimialueen kunnissa. 



VUODEN 2021 TAPAHTUMAT 
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20.5. Kiertokaari sai Oulun kauppakamarilta Maineteko-kunniakirjan. Yhtiö on palkitsemisperustelujen 
mukaan ollut edelläkävijä kiertotaloudessa ja valtakunnallisen tason malliesimerkki työstä kestävän 
kehityksen puolesta. Vasemmalta oikealle Vetovoima-palkinnon saanut MedKitin toimitusjohtaja Minna 
Åman-Toivio, Oulun kauppakamarin viestintävaliokunnan puheenjohtaja Tiina Koskela ja Kiertokaaren 
toimitusjohtaja Sami Hirvonen. 

 

 
 

 

  

 

 
 

 

 
  

 

 

 
 

 
  

   

12.6. Henkilöstön kesäkauden avajaisissa 
käytiin Seikkailupuisto Huikiassa kiipeilemässä. 

20.9. Henkilöstön yhteinen kuutamoristeily Oulun edustalla. 

3.2., 11.2., 17.2.  
Koko henkilöstön yhteinen asiakas
palvelukoulutus. Tero Ålander 
Mielenrauha Koulutuspalvelut 
Oy:stä piti PuheJudo™koulutuksen 
tunnepitoisten ja haastavien 
palvelutilanteiden hallinnasta. 

1.4.  
Liikennebiokaasun hidastankkaus  
asema otettiin käyttöön. 
  
22.4. 
Jäteopas jaettiin kaikkiin toimialueen 
kotitalouksiin viranomaistiedotteena  
lukuun ottamatta Raahea, joka hoitaa  
itse jäteneuvonnan. 

20.5. 
Kiertokaari sai Oulun kauppakamarilta 
Mainetekokunniakirjan. 

1.6. 
Kiertotalousmyymäläkonseptia 
kehittämiseen tähtäävä 6Aika  Circhubs 2 
hanke käynnistyi, yhteistyökumppanina 
LounaisSuomen Jätehuolto. 

8.6. 
Henkilöstön alkusammutuskoulutus. 

12.6. 
Henkilöstön kesäkauden avajaiset 
Seikkailupuisto Huikiassa. 

9.9. 
Ruskon jätekeskuksessa järjestetyssä 
hätätilanneharjoituksessa lavastettiin SER
kontin palotilanne. Harjoituksessa testattiin 
erityisesti viestinnän toimivuutta ja tiedon 
kulkua. Toteutuksessa oli mukana Teemu 
Myllyoja MSTC Oy:stä. 

20.9. 
Henkilöstön yhteinen kuutamoristeily. 

21.9. 
Kiertokaari Pudasjärvellä 5 vuotta 
synttärikahvitilaisuus jäteasema 
Ekolanssilla. 

24.–26.9. 
Kiertokaari Oulun Rakentajamessuilla. 



6.–7.10. 
Jätehuoltoyhdistyksen vuosittaiset 
Jätehuoltopäivät Oulussa. 

12.10. 
PohjoisSuomen Kiinteistöliiton 
Taloyhtiöpäivä Kauppakeskus Valkeassa. 

19.10. 
Kiertokaaren vaarallisen jätteen keräysauto 
piipahti Raksilassa osana asukasyhdistyksen 
siivouspäivää. 

9.–10.11. 
Toimintajärjestelmän ulkoinen auditointi. 

11.11. 
Asiakaslehti Hyötyposti jaettiin kaikkiin 
toimialueen kotitalouksiin. 

16.11. 
Etäyhteydellä toteutetussa CircHubs 2 
hankkeen asukastyöpajassa kerättiin ideoita 
kiertotaloustuotteista ja palveluista. 

23.–25.11. 
Etäyhteydellä toteutetut infotilaisuudet 
poistotekstiilin keräyksestä mahdollisille 
keräysverkostokumppaneille. 

11.12. 
Henkilöstön pikkujouluissa ravintola 
Haraldissa esiintyi stand up koomikko 
Tommi Ylimäinen. 

14.12. 
Henkilöstön jouluruokailu Kiertokaaren 
tiloissa. Koronatilanteen takia yhteistyö
kumppaneita ja entisiä työntekijöitä ei 
tällä kertaa kutsuttu ruokailuun. 

15.–23.12. 
Toteutimme yhteistyössä Kaleva Median kanssa 
toimialueemme asukkaiden kierrätysasenteita 
kartoittavan verkkotutkimuksen. 

30.12. 
Siikajoen jäteasema muutti uuteen 
osoitteeseen Ruukin yrityspuistossa. 

24.–26.9. Kiertokaaren osastolla Oulun Rakentajamessuilla 
kerrottiin rakentamisessa syntyvän jätteen lajittelusta ja 
jätteen synnyn ennaltaehkäisystä. Oulun ammattikorkea-
koulun viestinnän opiskelija haastatteli Päivi Korttilallia 
opiskeluihin kuuluvaa radioinserttiä varten. 
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6.–7.10. Jätehuoltopäivät Oulussa. Toimihenkilöstöä 
osallistui päiville sekä paikan päällä että etänä. Ruskon 
jätekeskukseen suuntautuneessa bussiekskursiossa 
henkilöstömme kertoi kolmeen bussiin ryhmittäytyneille 
osallistujille toiminnastamme. 

21.9. Kiertokaari Pudasjärvellä 5 vuotta -synttäri-
kahvitilaisuus jäteasema Ekolanssilla. 

12.10. Kiertokaari kertoi uuden jätelain tuomista muutoksista Pohjois-Suomen Kiinteistöliiton 
Taloyhtiöpäivässä Kauppakeskus Valkeassa. 

 
 

 

   

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

  
  

  
 

  
 

  
 

 

 

  
  

9.–10.11. Taina Mattila Bureau Veritakselta toteutti toimintajärjestelmän ulkoisen auditoinnin. 
Kuvassa Mattila haastattelee asiakaspalveluneuvoja Saara Karppilaa. 

https://15.�23.12
https://23.�25.11
https://9.�10.11
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RUSKON JÄTEKESKUKSEN ALUE 

1 

2 

4 

12 

11 

13 

18 
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16 
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20 
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17 
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 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  Kiertokaaren vaaka kuormien   
punnitusta varten 

 6  Lajitteluareena Lare 

 7  Oulun Energian lajittelulaitos 

 8  Kierrätyspiha Kirsi 

 9  Puutarhajätealue 

10  Vasema eli vaarallisen jätteen asema 
sekä kotitalouksien tietoturvapaperin 
vastaanotto 

11  Suotovesiallas (2 kpl) 

 12  Öljyasema 

13  Öljyisten vesien altaat 

14  Öljyllä pilaantuneen maaaineksen 
kompostointikenttä 

15  Nestemäisten jätteiden käsittelylaitos 

16  Gasum Oy:n Oulun biokaasulaitos 

17  Kiertokaaren  mikroturbiinilaitos,   
katolla aurinkosähkövoimala 

18  Biokaasupumppaamo (2 kpl) 

19 Kaasuasema ja kaasunpuhdistuslaitos 

20  Vaarallisen jätteen loppusijoitusalue 

21  Tavaranomaisen jätteen 15 ha  
loppusijoitusalue  

22  Konesuojat 

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

24  Lajitteluareena  Laren ja lajittelulaitoksen  
välivarastointialue 

25  Maisemoitu vanha rakennusjätteen  
kaatopaikka ”Raksatunturi” 

26 Biokaasun hidastankkausasema 

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

28  Laajennusalueen tie 
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31.12.2021 

TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT 

Sijoitetun pääoman tuotto, % 17,5 

RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT 

Investointien tulorahoitus, % 211,4 

Kassastamaksut/vuosi € 12 716 806,43 

Quick ratio % 5,4 

Current ratio % 5,4 

TASEEN TUNNUSLUVUT 

Omavaraisuusaste, % 65,3 

Suhteellinen velkaantuneisuus, % 21,6 

Kertynyt voitto (tappio), 1000 € 1 391 

TULOSLASKELMA 2021 2020 Erotus Ero % 

LIIKEVAIHTO 14 308 262,33 15 248 979,59 -940 717,26 93,80 

Liiketoiminnan  2 078 480,96 
muut tuotot 

1 074 588,71 1 003 892,25 193,40 

MATERIAALIT JA PALVELUT 
Aineet, tarvikkeet ja tavarat 

Ostot tilikauden 
aikana 

1 159 423,30 1 168 223,01 8 799,71 99,20 

Ulkopuoliset palvelut 9 232 990,91 10 070 473,12 837 482,21 91,70 

MATERIAALIT JA  
PALVELUT YHTEENSÄ 

10 392 414,21 11 238 696,13 846 281,92 92,50 

HENKILÖSTÖKULUT 
Palkat ja palkkiot 1 421 244,31 1 380 962,65 40 281,66 102,90 

Henkilösivukulut 
Eläkekulut 238 751,83 232 081,91 6 669,92 102,90 

Muut 
henkilösivukulut 

40 542,94 43 147,22 2 604,28 94,00 

HENKILÖSTÖKULUT 1 700 539,08 
YHTEENSÄ 

1 656 191,78 44 347,30 102,70 

Poistot ja arvonalentumiset 
Suunnitelman 
mukaiset poistot 

924 186,17 891 010,04 33 176,13 103,70 

Liiketoiminnan  
muut kulut 

1 330 242,35 1 470 058,52 139 816,17 90,50 

Liikevoitto (-tappio) 2 039 361,48 1 067 611,83 971 749,65 191,00 

RAHOITUSTUOTOT JA 
KULUT YHTEENSÄ 

3 810,33 6 797,44 2 987,11 56,10 

Voitto/Tappio ennen 
tilinpäätössiirtoja ja 
veroja 

2 035 551,15 1 060 814,39 974 736,76 191,90 

Tilinpäätössiirrot 184 300,28 189 498,50 5 198,22 97,30 

Tilikauden verot 460 562,28 166 997,98 293 564,30 275,80 

TILIKAUDEN VOITTO/ 
TAPPIO 

1 390 688,59 704 317,91 686 370,68 197,50 

RAHOITUSLASKELMA                                          2021 2020 

EPÄSUORA LIIKETOIM. RAHAVIRTA 
Voitto/tappio ennen satunn. eriä 2 035 551,15 1 060 814,39 

Oikaisut: 

Suunnitelman mukaiset poistot 919 698,33 889 654,04 

Muut tuotot ja kulut, ei maks. 454 963,00 18 216,06 

Rahoitustuotot ja kulut 3 810,33 7 415,55 

Muut oikaisut 161,29 0,00 

 RAHAVIRTA ENNEN  3 413 861,52 1 939 667,92 
KÄYTTÖPÄÄOMAN MUUTOSTA 

Käyttöpääoman muutos: 

Lyhytaik. korott. liikes. L/V 1 684 626,59 27 796,78 

Lyhytaik. korott. velkojen L/V 23 135,38 391 562,30 

Liiketoiminnan rahavirta ennen 1 752 370,31 1 575 902,40 

Maksetut korot ja maksut muis. 14 610,55 12 281,95 

Saadut korot liiketoiminnasta 10 800,22 4 866,40 

Maksetut välittömät verot 230 969,20 125 223,62 

Rahavirta ennen satunn. eriä 1 517 590,78 1 443 263,23 

Liiketoiminnan rahavirta 1 517 590,78 1 443 263,23 

INVESTOINTIEN RAHAVIRTA 

Inv. aineellisiin ja aineett. 1 181 562,04 1 077 984,09 

Hyödykkeiden luovutustulot 161,29 0,00 

Saadut investointiavustukset 0,00 2 770,54 

Investoinnit muihin sijoituks. 771,00 0,00 

Investointien rahavirta 1 182 171,75 1 080 754,63 

RAHOITUKSEN RAHAVIRTA: 

Maksetut osingot ja muu voitto 338 596,75 396 975,50 

Rahoituksen rahavirta 338 596,75 396 975,50 

RAHAVAROJEN MUUTOS L/V 3 177,72 34 466,90 

Rahavarat 3 177,72 34 466,90 

Ero 0,00 0,00 
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TASE, VASTAAVAA 2021 2020 

PYSYVÄT VASTAAVAT 
Aineettomat hyödykkeet 
Aineettomat oikeudet 740,00 2 516,00 

Muut pitkävaikutteiset menot 1 083,49 2 083,45 

 AINEETTOMAT HYÖDYKKEET YHTEENSÄ 1 823,49 4 599,45 

Aineelliset hyödykkeet 

Omistetut 490 273,68 490 273,68 

Maa ja vesialueet yhteensä 490 273,68 490 273,68 

Omistetut 5 974 580,07 6 530 069,19 

Rakennukset ja rakennelmat yht. 5 974 580,07 6 530 069,19 

Koneet ja kalusto 1 467 242,16 1 280 381,53 

Muut aineelliset hyödykkeet 480 696,67 531 809,75 

Ennakkomaksut ja keskener.hank. 1 257 042,25 580 596,70 

 AINEELLISET HYÖDYKKEET YHTEENSÄ 9 669 834,83 9 413 130,85 

Sijoitukset 
Osuudet saman konsernin yrityksillä 1 271,00 500,00 

Muut saamiset 15 178,71 15 178,71 

SIJOITUKSET YHTEENSÄ 16 449,71 15 678,71 

Pysyvät vastaavat yhteensä 9 688 108,03 9 433 409,01 

VAIHTUVAT VASTAAVAT 

Vaihto-omaisuus 
Saamiset 

Pitkäaikaiset 

Lyhytaikaiset 
Myyntisaamiset 1 808 406,26 2 491 469,81 

Lainasaamiset 10 639 540,14 8 303 593,76 

Muut saamiset 22 992,79 13 590,42 

Siirtosaamiset 148 411,00 126 069,61 

LYHYTAIKAISET SAAMISET 12 619 350,19 10 934 723,60 

Rahoitusarvopaperit 
Rahat ja pankkisaamiset 61 667,63 64 845,35 

Vaihtuvat vastaavat yhteensä 12 681 017,82 10 999 568,95 

VASTAAVAA YHTEENSÄ 22 369 125,85 20 432 977,96 

TASE, VASTATTAVAA 2021 2020 

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

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

Muut rahastot 
SVOPrahasto 3 213 624,60 3 213 624,60 

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

Edell. tilikausien voitto/tappio 6 128 104,26 5 762 383,10 

TILIKAUDEN VOITTO/TAPPIO 1 390 688,59 704 317,91 

Oma pääoma yhteensä -11 732 417,45 -10 680 325,61 

TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ 
Poistoero 2 447 110,33 2 262 810,05 

TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ 2 447 110,33 2 262 810,05 

PAKOLLISET VARAUKSET 
Muut pakolliset varaukset 5 093 704,83 4 638 741,83 

 PAKOLLISET VARAUKSET YHTEENSÄ 5 093 704,83 4 638 741,83 

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

 PITKÄAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA 84 430,49 84 430,49 

Lyhytaikainen 
Saadut ennakot 642 000,00 682 221,96 

Ostovelat 1 224 446,40 1 473 192,95 

Muut velat 422 366,33 126 837,81 

Siirtovelat 722 650,02 484 417,26 

 LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA 3 011 462,75 2 766 669,98 

Vieras pääoma 3 095 893,24 2 851 100,47 

VASTATTAVAA -22 369 125,85 -20 432 977,96 

JÄTELAIN  44. PYKÄLÄN EDELLYTTÄMÄ KIRJANPIDON ERIYTTÄMINEN  
aikaväliltä 1/2019 – 12/2021 

Vuosien 2019–2021 yhteenlaskettu markkinaehtoisen 
jätteen osuus liikevaihdosta on 4,85%. 

TSV- ja lakisääteinen  Markkinaehtoinen  
toiminta toiminta 

Tuloslaskelma 2021 
LIIKEVAIHTO YHTEENSÄ 98,05 1,95 

TILIKAUDEN TULOS 89,14 10,86 

Tuloslaskelma 2020 
LIIKEVAIHTO YHTEENSÄ 98,65 1,35 

TILIKAUDEN TULOS 96,68 3,32 

Tuloslaskelma 2019 
LIIKEVAIHTO YHTEENSÄ 89,04 10,96 

TILIKAUDEN TULOS 16,34 116,34 

89,04 % 

10,96 % 

1,35 % 1,95 % 

Liikevaihdon 
jakautuminen 
toimintojen suhteessa 

 TSV ja lakisääteinen 
toiminta 

 Markkinaehtoinen 
toiminta 

98,65 % 98,05 %
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Käsittely ym. maksujen ja tulojen jakoperusteena on käytetty sisään tulevia jätemääriä, jotka tallennetaan punnituksen yhteydessä vaakasovellukseen. Alkuperätiedot on tallennettu sovelluksen 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 liike
vaihtoa ilman muita tuottoja. Toiminnan kustannukset on mahdollisimman pitkälle kohdistettu suoraan joko lakisääteiseen, toissijaisen vastuun tai markkinaehtoiseen toimintaan. 
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