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Ekokympin jätetaksa 
 

Kainuun jätehuollon kuntayhtymän yhtymähallitus on kokouksessaan 7.11.2022 § 27 hyväksynyt 
jätteenkäsittelytaksan, joka on otetaan käyttöön 1.1.2023. 

I YLEISTÄ 

1.  §   Ekokymppi perii järjestämästään jätehuollosta jätelaissa tarkoitettua käsittelymaksua tämän 
päätöksen mukaisesti. Käsittelymaksun perusteena ovat jätteen laji, määrä sekä 
hyödyntämiskelpoisuus. 

2.  §   Edellä 1 §:ssä tarkoitettua käsittelymaksua on velvollinen maksamaan sellaisen kiinteistön 
haltija, jonka kiinteistöllä tai jonka toiminnasta syntyvien jätteiden käsittelyn Ekokymppi on 
järjestänyt.  

Milloin jätteet tuodaan Ekokympin hoitamalle tai muulle Ekokympin osoittamalle ja hyväksytylle 
jätteiden käsittelypaikalle järjestetyssä jätteenkuljetuksessa, on jätteiden tuoja velvollinen 
maksamaan jätteenkäsittelymaksun. Muussa tapauksessa jätteenkäsittelymaksun on 
velvollinen maksamaan jätteen tuoja, jätteen tuottaja tai sen kiinteistön haltija, jonka 
tilauksesta jätteet tuodaan.  

Jätteen käsittelymaksu suoritetaan Ekokympille tai sille, jolle Ekokymppi on ko. jätteen 
käsittelyn antanut. 

3.  §   Tässä taksassa tarkoitetaan: 
 yhdyskuntajätteellä pakattua tai pakkaamatonta vakinaisessa asunnossa, vapaa-ajan 

asunnossa, asuntolassa ja muussa asumisessa syntyvää jätettä sekä siihen rinnastettavaa 
hallinto-, palvelu- ja elinkeinotoiminnassa syntyvää jätettä, 

 rakennusjätteellä rakennus- ja purkutoiminnassa tai rakennusteollisuudessa syntyvää 
lajittelematonta jätettä,  

 hyödyntämiskelvottomalla rakennusjätteellä rakennus- ja purkutoiminnassa tai 
rakennusteollisuudessa syntyvää jätettä, josta on syntypaikkalajittelulla poistettu energia-
, kiviaines-, metalli- ja puujakeet, 

 teollisuusjätteellä teollisuuden toiminnassa tai tuotannossa syntyvää muuta kuin asu-
misessa syntyvään jätteeseen rinnastettavaa jätettä,  

 erityisjätteellä jätettä, joka ei ole vaarallista jätettä, mutta joka vaatii erityistoimia kul-
jetuksen tai käsittelyn aikana, kuten kuljetushenkilöstön suojautumisen tai jätteen välitöntä 
peittämistä kaatopaikalla,  

 lietteellä saostus- ja umpikaivolietettä, hiekan-, öljyn- ja rasvanerotuskaivolietettä, puh-
distamolietteitä ja muita käsittelyn kannalta vastaavia nestemäisessä muodossa olevia 
jätteitä. 

 vaarallisella jätteellä jätettä, joka kemiallisen tai muun ominaisuutensa takia voi 
aiheuttaa erityistä vaaraa tai haittaa ympäristölle tai terveydelle. Vaarallisia jätteitä ovat 
mm. liima-, maali- ja liuotinainejätteet, ohenteet, puunsuoja- ja kyllästysaineet ja niillä 
käsitelty puu, kasvinsuojeluaineet, tuhoeläinmyrkyt, paristot, akut, elohopealamput, 
öljyjätteet ja öljyä sisältävät jätteet, lääkkeet, sähkö- ja elektroniikkaromu ja 
saastuneet maa-ainekset. 

 öljyisillä jätteillä jätteitä, jotka sisältävät öljykomponetteja tai ovat saastuneet 
öljykomponenteilla, 

 hyödyntämiskelpoisella jätteellä jätettä, joka voidaan käyttää uudelleen sellaisenaan 
tai jonka sisältämä materiaali voidaan hyödyntää ja jolle on osoitettu vastaanottopaikka. 
 kartongilla käytöstä poistettua, keräyskelpoista aaltopahvia, (ruskea- ja pakkaus-) 

kartonkia, voimapaperia ja nestepakkauskartonkia 
 metallilla käytöstä poistettua pakkausmetallia ja muuta metallijätettä; 
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 muovilla käytöstä poistettuja muovipakkauksia ja muuta käytöstä poistettua 
hyödyntämiskelpoista muovia; 

 paperilla puhdasta ja kuivaa käytöstä poistettua, keräyskelpoista paperia; 
 kiviainespohjaisella jätteellä  puhtaita, lajiteltuja betoni, tiili, klinkkeri, kipsilevy yms. 

jätettä. 
 lasijätteellä käytöstä poistettuja tyhjiä lasipakkauksia ja muuta käytöstä poistettua lasia; 

 ylijäämämaalla rakennustoiminnan yhteydessä irrotettuja ja siinä käyttämättä jääneitä  
maa-aineksia, joka sisältää yli 150 mm kiviä, kantoja tms. epäpuhtauksia 

 puhtaalla ylijäämämaalla rakennustoiminnan yhteydessä irrotettuja ja siinä 
käyttämättä jääneitä kivettömiä, kannottomia ja muista jätteistä puhtaita maa-aineksia, 

 kompostoituvalla jätteellä eloperäistä kokonaisuudessaan biologisesti hajoavaa 
jätettä, joka voi olla: 
 biojätettä eli ruoka- tai siihen verrattavaa eloperäistä jätettä, joka joko kerätään 

erikseen järjestetyssä jätteenkuljetuksessa tai kompostoidaan kiinteistökohtaisesti, 
 puutarhajätettä eli risuja, oksia, ruohoa, naatteja, puiden lehtiä ja muuta niihin 

verrattavaa pihan ja puutarhan hoidossa syntyvää kasvisperäistä jätettä. 
 jätteen kaatopaikkakelpoisuudella valtioneuvoston päätöksen (861/1997 VnP kaato-

paikoista) mukaista todistusta päätöksessä tarkoitetusta kaatopaikkakelpoisuustestiä 
koskevasta asiakirjasta tai mahdollisesta asiantuntija-arviosta, 

 jäteverolla voimassa olevan jäteverolain tarkoittamaa valtiolle kerättävää veroa 
kaatopaikalle tuodusta jätteestä.  

II JÄTTEENKÄSITTELYMAKSUT 
4.  §   Perittävä maksu määrätään  jätteen laadun, painon ja tilavuuden mukaan. Noudatettavat 

astiakäsittelyhinnat määritellään erillisiin liitteenä oleviin taulukoihin jätteen 
astiatilavuuspainoa hyväksikäyttäen (astiahinnasto ja tsv-astiahinnasto). Kuljetusyrittäjät 
perivät Ekokympin määräämät astiakäsittelymaksut asiakkailtaan oman laskutuksensa 
yhteydessä. Tämän taksan tarkoittamista vaarallisista jätteistä ja hyödyntämiskelpoisista 
jätteistä ei peritä maksua jätteitä kotitalouksilta vastaanotettaessa poislukien energiajäte ja 
saastuneet maa-ainekset. 
Majasaaren jätekeskukseen tai Ekokympin järjestämille ja osoittamille muille jätteiden 
käsittely- sekä vastaanottopaikoille tuodusta jätteestä peritään maksu liitteenä olevien 
taulukoiden mukaisesti (jätteenkäsittelyhinnasto ja tsv-jätteenkäsittelyhinnasto). 
Vastaanoton minimimaksu on määritelty jätteenkäsittelyhinnastoissa. 
Kaatopaikan hoitoon soveltuvaa puhdasta ylijäämämaata otetaan vastaan rajoitetusti mak-
sutta tai kuormamaksulla. 

Muuntokertoimina (m³ => tn) käytetään kokemusperäistä laskennallista tilavuuspaino-
kerrointa. 

 
5.  §   TSV-taksa. Taksaa sovelletaan jätelain 33 §:n mukaisesti kunnan toissijaiselle vastuulle 

kuuluvaan jätteeseen eli TSV-jätteeseen. Kunnan on järjestettävä muunkin kuin sen vastuulle 
jätelain 32 §:n mukaisesti kuuluvan jätteen jätehuolto, jos jätteen haltija tätä muun 
palvelutarjonnan puutteen vuoksi pyytää ja jäte laadultaan ja määrältään soveltuu 
kuljetettavaksi tai käsiteltäväksi kunnan jätehuoltojärjestelmässä.  
Kunnan toissijaisen vastuun perusteella tarjottavat jätehuoltopalvelut ovat kunnan lakisääteisiä 
jätehuoltopalvelutehtäviä ja niissä on noudatettava yhtymähallituksen vahvistamaa taksaa. 
Taksan mukaiset maksut koskevat säännöllisessä jätteenkuljetuksessa kuljetettavaa 
elinkeinotoiminnan yhdyskuntajätettä sekä jätekeskuksessa ja lajitteluasemilla 
vastaanotettavaa jätettä. 
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III JÄTTEEN LAADUN  MÄÄRITTÄMINEN SEKÄ HYÖDYNNETTÄVÄÄ JÄTETTÄ SISÄLTÄVIEN 
KUORMIEN LISÄMAKSUT JA KUORMANTARKASTUSMAKSUT 
 
6.  §   Jätteen tuojan on ilmoitettava jätteen syntypaikka, laatu ja kaatopaikkakelpoisuus. Mikäli 

jätteen laadusta syntyy erimielisyyttä on jätteenkäsittelyalueen hoitajalla oikeus ratkaista 
jätteen laatu.  
Mikäli Ekokympin lajitteluasemille, aluekeräyspisteille, ekopisteille, hyötykäyttöalueille tai 
jätekeskuksen muille vastaanottopaikoille tuodaan sinne sopimatonta jätettä, peritään jätteen 
tuojalta jätteen lajittelusta ja siirrosta taulukon mukainen väärinkäyttömaksu, käyntimaksu tai 
lajittelumaksu sekä mahdolliset siivouskustannukset. Mikäli aluekeräyspisteeseen tuodaan 
jätteitä maksamatta aluekeräysmaksua, peritään luvattomasta käytöstä käyntimaksu. 
Aluekeräyspisteelle voi tuoda kerralla maksimissaan kaksi jätesäkillistä jätteitä. 
Mikäli jätteenkäsittelyalueelle tuotava sekajäte-erä sisältää hyödynnettäviä jätteitä enemmän 
kuin 20% tilavuudesta tai painosta, korotetaan käsittelymaksu kaksinkertaiseksi.  
Jätekuormat hinnoitellaan kalleimman kuormassa olevan jätelajin mukaisesti. 

7.  §   Mikäli kuormantarkastuksessa havaitaan jätekuorman sisältävän muuta jätettä kuin on 
ilmoitettu, peritään kuormantarkastuksesta taulukon mukainen tarkastus- ja lajittelumaksu. 

 
IV   MUUT MAKSUT 
 
8.  §   Perusmaksu 
 

Perusmaksua peritään liitteen 1 mukaisesti  seuraavilta kiinteistötyypeiltä: 
 

Kiinteistötyyppi 

Tyhjä vakinainen asuinhuoneisto 
Vakinainen asuinhuoneisto ja yksi asukas 
Vakinainen asuinhuoneisto ja kaksi asukasta 
Vakinainen asuinhuoneisto ja yli kaksi asukasta 
Vapaa-ajan asunto 
Laitoshuoneistot ja asuntolat 
Kunnan hallinto- ja palveluyksiköt 
Keskussairaala 

 
9.  §   Aluekeräysmaksu  
 

Aluekeräysmaksua peritään liitteen 1 mukaisesti seuraavilta kiinteistötyypeiltä, ellei kiinteistö 
ole tehnyt sopimusta kiinteistökohtaisesta jätteenkuljetuksesta jätetiedostoon hyväksytyn 
jätteenkuljettan kanssa: 
 

Kiinteistötyyppi 

Tyhjä vakinainen asuinhuoneisto 
Vakinainen asuinhuoneisto ja yksi asukas 
Vakinainen asuinhuoneisto ja kaksi asukasta 
Vakinainen asuinhuoneisto ja yli kaksi asukasta 

Vapaa-ajan asunto   

 
Perusmaksu ja aluekeräysmaksu peritään niiltä kiinteistöiltä, joita voidaan käyttää niiden 
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käyttötarkoituksen tai käytössäolotilanteen mukaisesti. Vapautuksen maksuista saa ainoastaan 
rakennusalan ammattilaisen antamalla todistuksella rakennuksen käyttökelvottomuudesta tai 
ränsistymisestä. 
Perusmaksun ja aluekeräysmaksun maksuvelvollisuus on sillä, joka on hallinnut kiinteistöä 
vuoden alussa Digi- ja väestötietovirastolta saatavan rekisterin päivityksen poimintapäivänä. 
Perusmaksun ja aluekeräysmaksun suuruus määräytyy sen mukaan, missä 
käyttötarkoituksessa rakennus on ollut vuoden alussa tehdyn em. rekisterin päivityksen 
poimintapäivänä. Asiakkaan on ilmoitettava rakennuksen käyttötarkoituksen muutoksesta 
kirjallisesti Ekokymppiin tietojen ja laskutuksen korjaamista varten. Mikäli asiakas vaatii laskun 
korjausta laskentapäivän jälkeen tapahtuneiden muutosten johdosta, perii Ekokymppi taksan 
mukaisen toimistomaksun korjauksesta. 
 
 

 

V AJONEUVOPUNNITUS 
10.  §   Jätteenpunnituksen yhteydessä suoritettavasta ajoneuvopunnituksesta peritään liitteen 1 

mukainen maksu. 

VI LASKUTUS 
11.  §   Jätteenkäsittelymaksu peritään käteismaksuna (pankki- tai luottokortilla) jätteen vastaanoton 

yhteydessä tai tarkoituksenmukaiseksi katsottuina laskutuskausina, jotka voivat olla eri 
asiakasryhmille erilaiset. Paperisesta laskusta peritään paperilaskulisä. 

12.  §   Jätteenkäsittelymaksusta mahdollisesti tehtävät muistutukset on osoitettava ja toimitettava 
Ekokymppiin 14 päivän kuluessa laskun päivämäärästä. 
Viivästyskorko määräytyy jätelaissa mainitun korkolain korkokannan mukaan ja se peritään 
seuraavan laskun yhteydessä. 
Saatavat siirretään suoraan perintätoimistolle perintää varten. Ekokymppi ja perintätoimisto 
lisäävät pääomaan omat hinnastonsa mukaiset perintäkulunsa.  
Mikäli maksua ei suoriteta perintätoimista huolimatta, erääntynyt lasku siirretään ulosottovi-
ranomaisen perittäväksi korkoineen ja ulosottokuluineen. 
Erääntynyt jätteenkäsittelylasku on ilman eri tuomiota ulosottokelpoinen. 
Asiakkaalta, jolla on maksamattomia maksuja, ei vastaanoteta jätteitä luotolle, ennen kuin 
maksamattomat maksut on suoritettu korkoineen ja kuluineen. 

13.  §   Tämän jätteenkäsittelymaksun mukaisiin taksoihin voidaan tehdä ilman eri päätöstä 
arvonlisäveron sekä muiden jätteenkäsittelymaksuun vaikuttavien verojen muutosta vastaavat 
tarkistukset niiden voimaantulosta lähtien. 

14.  §   Hinnastoon voi Ekokympin viranhaltija perustellusti lisätä uusia tuotteita tai poistaa siitä 
käyttämättömiä tuotteita. Muutoksista tehdään viranhaltijapäätös. 

15.  §   Ekokympin viranhaltija voi tapauskohtaisesti erillisten selvitysten perusteella määrätä 
tuotteelle liittestä 1 poikkeavan maksun. 

 

Liitteet: Jätteenkäsittelyhinnat kunnan vastuulle kuuuluvat jätteet 

 TSV-jätteenkäsittelyhinnat elinkeinotoiminnalle 

 Astiakäsittelyhinnat kunnan vastuulle kuuluvat jätteet 

 TSV-astiakäsittelyhinnat elinkeinotoiminnalle 
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Jätteenkäsittelyhinnasto 2023/kuntavastuujätteet
Kainuun jätehuollon kuntayhtymä
Koodit viitteellisiä

Tyyppi Yksikkö Hinta alv 0% Hinta alv 24%
90101 tn -  €               -  €                   
90102 tn 177,20 €         219,73 €             
90103 kpl 7,03 €              8,72 €                 
90104 m3 31,90 €           39,55 €               
90301 tn -  €               -  €                   
90302 tn 126,58 €         156,96 €             
90304 tn 133,58 €         165,64 €             
90308 tn 42,00 €           52,08 €               
90401 tn 158,87 €         197,00 €             
90403 m3 127,10 €         157,60 €             
90404 tn 135,85 €         168,45 €             
90405 kg 0,14 €              0,17 €                 
90406 kg 0,24 €              0,30 €                 
90407 kpl 19,52 €           24,20 €               
90408 kg 0,75 €              0,93 €                 
90409 tn 6,00 €              7,44 €                 
90410 tn 180,00 €         223,20 €             
90411 m3 108,00 €         133,92 €             
90412 tn 158,87 €         197,00 €             
90413 kg 0,75 €              0,93 €                 
90414 kg 28,50 €           35,34 €               
90415 kg 2,04 €              2,53 €                 
90416 kg 2,04 €              2,53 €                 
90417 kg 6,00 €              7,44 €                 
90418 kg 2,03 €              2,51 €                 
90419 kg 2,04 €              2,53 €                 
90420 kg 6,75 €              8,37 €                 
90421 kg 2,10 €              2,60 €                 
90422 kg 1,50 €              1,86 €                 
90423 kg 6,75 €              8,37 €                 
90424 kg 6,75 €              8,37 €                 
90425 kg 7,80 €              9,67 €                 
90426 kg 0,75 €              0,93 €                 
90427 kg 1,74 €              2,16 €                 
90428 kg 5,55 €              6,88 €                 
90429 kg 1,50 €              1,86 €                 
90430 kg 2,78 €              3,44 €                 
90431 kg 6,75 €              8,37 €                 
90432 kg 2,10 €              2,60 €                 
90433 tn 399,30 €         495,13 €             
90434 kg 6,90 €              8,56 €                 
90435 kg 2,10 €              2,60 €                 
90436 kpl 19,52 €           24,20 €               

Torjunta- ja suoja-aineet
SER yrityksiltä yli 20 kg

Maali, lakka, liima, vaha, painoväri
Painepakkaukset, aerosolit
PCB:tä sisältävät jätteet
Puunkyllästysaineet
Öljy, raskasöljytuhkaliuos
Tartuntavaarallinen jäte

Kiinteät syanidipitoiset
Kondensaattorit (ei PCB)
Laboratoriokemikaali
Leikkuuneste
Liuottimet
Lääkejäte

Freonit
Halonit
Hapot
Isosyanaatti
Jäähdytysneste, jarruneste
Kehitteet, kiinnitteet

Painekyllästetty puu m3
Liete, maalia sisältävät vesipitoiset
Öljyjäte, kiinteä, pastat, vaseliinit
Elohopea
Emäkset
Filmijäte

Öljyiset sakat, säiliön puhdistusjäte
Öljy- / liuotinerotinjäte, säiliöön
Öljyjäte, emulsiot alle 100L
Öljyjäte, emulsiot yli 100L
Öljypitoinen vesi, lievästi öljyä
Painekyllästetty puu

Biojäte, käsittely Majasaaressa
Asbesti
Asbesti m3
Öljynerotuskaivon liete (altaaseen)

Biojäte asumisesta
Biojäte
Biojäte, lietemäinen

Nimi
Sekajäte energiaksi asumisesta
Sekajäte energiaksi
Sekajäte energiaksi, säkkimaksu 200L
Sekajäte energiaksi yli 1 m3



Yhtymähallitus 7.11.2022 § 27

Jätteenkäsittelyhinnasto 2023/kuntavastuujätteet
Kainuun jätehuollon kuntayhtymä
Koodit viitteellisiä

Tyyppi Yksikkö Hinta alv 0% Hinta alv 24%Nimi
90437 kpl 8,83 €              10,95 €               
90438 kpl 19,52 €           24,20 €               
90443 kg 5,55 €              6,88 €                 
90501 tn 195,00 €         241,80 €             
90502 m3 117,00 €         145,08 €             
90503 tn 79,03 €           98,00 €               
90504 m3 11,86 €           14,70 €               
90505 tn 100,00 €         124,00 €             
90506 m3 65,60 €           81,34 €               
90507 kpl 19,52 €           24,20 €               
90508 tn 40,00 €           49,60 €               
90509 kpl 19,52 €           24,20 €               
90510 kpl 19,52 €           24,20 €               
90511 tn 80,97 €           100,40 €             
90512 m3 105,26 €         130,52 €             
90513 kpl 19,52 €           24,20 €               
90514 tn 80,97 €           100,40 €             
90515 m3 105,26 €         130,52 €             
90516 kpl 19,52 €           24,20 €               
90517 kpl 24,59 €           30,49 €               
90518 m3 10,50 €           13,02 €               
90537 kpl 19,52 €           24,20 €               
90538 kpl 19,52 €           24,20 €               
90548 m3 8,00 €              9,92 €                 
90552 tn 6,00 €              7,44 €                 
90560 tn 136,06 €         168,71 €             
90561 tn 195,00 €         241,80 €             
90601 tn 158,87 €         197,00 €             
90602 tn 158,87 €         197,00 €             
90603 tn 111,47 €         138,22 €             
90604 tn 187,87 €         232,96 €             
90605 tn 45,00 €           55,80 €               
90606 tn 158,87 €         197,00 €             
90607 tn 111,47 €         138,22 €             
90608 tn 98,44 €           122,07 €             
90609 tn 85,00 €           105,40 €             
90610 tn 158,87 €         197,00 €             
90801 tn 19,86 €           24,63 €               
90805 kpl 19,52 €           24,20 €               
90806 tn 35,00 €           43,40 €               
90901 tn 19,86 €           24,63 €               
90902 tn 47,03 €           58,32 €               
90903 tn 47,03 €           58,32 €               

Maa, öljyinen maa alle 2 000 mg/kg
Maa, öljyinen maa 2 000-10 000 mg/kg
Maa, öljyinen maa 10 000-15 000 mg/kg

Puru
Kannot

Hevosenlanta

Tuhka, lentotuhka
Riskijäte altaaseen (pist./viilt. tms)

Sadevesikaivojen hiekkaliete
Välppäjäte puhdistamoilta
Liete puhdistamoilta, ylijäämä
Liete / selkeytyslietteet
Nestemäinen jäte
Tuhka, arinatuhka

Betoni irtopalakoko yli 90 mm öljyinen
Rakennusjäte ei lajitteluun
Teollisuusjäte (erottelematon)
Rasvanerotuskaivojäte

Mineraaliaines jätepenkalle
Puujäte, käsitelty (sis. maalia, levyjä) m3

Asfaltti, irtopalakoko alle 90 mm m3
Betoni, irtopalakoko alle 90 mm m3

Lasi ja keramiikka
Öljysäiliöt
Kannot m3

Asfaltti, irtopalakoko alle 90 mm
Asfaltti, irtopalakoko yli 90 mm
Asfaltti, irtopalakoko yli 90 mm
Betoni, irtopalakoko alle 90 mm
Betoni, irtopalakoko yli 90 mm
Betoni, irtopalakoko yli 90 mm

Eristemateriaalit m3
Kipsilevy
Kipsilevy m3
Puujäte, puhdas (ei maalia, ei levyjä)
Puujäte, käsitelty (sis. maalia, levyjä)
Tiilijäte

Lääkejäte (eläinlääkkeet)
Rakennusjäte
Rakennusjäte m3
Eristemateriaalit

SER yrityksiltä alle 20 kg
Loisteputket, -lamput, isot erät yli 30 kpl
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Jätteenkäsittelyhinnasto 2023/kuntavastuujätteet
Kainuun jätehuollon kuntayhtymä
Koodit viitteellisiä

Tyyppi Yksikkö Hinta alv 0% Hinta alv 24%Nimi
90904 tn 74,20 €           92,01 €               
90905 tn 83,56 €           103,61 €             
90906 kpl 19,52 €           24,20 €               
91001 kpl 19,52 €           24,20 €               
91002 kpl 25,00 €           31,00 €               
91003 kpl 24,59 €           30,49 €               
91004 kpl 8,30 €              10,29 €               
91005 kpl 50,00 €           62,00 €               
91006 kpl 50,00 €           62,00 €               
91007 kpl 81,97 €           101,64 €             
91008 kpl 30,00 €           37,20 €               
91009 kpl 40,65 €           50,41 €               
91010 kpl 6,00 €              7,44 €                 
91011 kpl 19,52 €           24,20 €               
91013 m3 16,80 €           20,83 €               
910xx Paperilasku kpl 1,10 €              1,36 €                 
91077 kpl 10,00 €           12,40 €               
91079 kpl 31,00 €           38,44 €               

- tyhjä vakinainen asuinhuoneisto 6,21 €              7,70 €              
- vakinainen asuinhuoneisto ja 1 asukas 12,42 €           15,40 €            
- vakinainen asuinhuoneisto ja 2 asukasta 18,63 €           23,10 €            
- vakinainen asuinhuoneisto ja yli 2 asukasta 24,84 €           30,80 €            
- vapaa-ajan asunto 8,87 €              11,00 €            
- laitoshuoneistot ja asuntolat 6,21 €              7,70 €              
- kunnan hallinto- ja palveluyksiköt 200,00 €         248,00 €          
- keskussairaala 1 000,00 €      1 240,00 €       

- tyhjä vakinainen asuinhuoneisto
- vakinainen asuinhuoneisto ja 1 asukas 45,97 €           57,00 €            
- vakinainen asuinhuoneisto ja 2 asukasta 91,94 €           114,00 €          
- vakinainen asuinhuoneisto ja yli 2 asukasta 137,90 €         171,00 €          
- vapaa-ajan asunto 38,63 €           47,90 €            

Painoperusteinen hinnasto muunnetaan tilavuusperusteiseksi soveltamalla
kokemusperäistä laskennallista tilavuuspainokerrointa.
Tuottajavastuuseen kuulumattoman sähköelektroniikkaromun hinnoittelussa noudatetaan
tuottajayhteisöjen antamia hinnastoja.

HYÖDYNNETTÄVIEN JÄTTEIDEN JA  VAARALLISTEN JÄTTEIDEN VASTAANOTTO PIENKUORMINA 
ON MAKSUTONTA PERUSMAKSUA MAKSAVILLE KIINTEISTÖILLE

Perusmaksu €/vuosi

Aluekeräysmaksu (AK-maksu) €/vuosi

Konetyöt, puoli tuntia
Toimistomaksu

Kuljetusmaksu mineraaliaines ja lasijäte

Siivous- ja kuljetuskustannukset
Kuormantarkastusmaksu
Tynnyrin hävitysmaksu
Öljypitoisuusmittaus (kuormakohtainen)
Punnitusmaksu, tuotekohtainen
Punnitusmaksu, ajoneuvot

Käyntimaksu
Lavan tyhjennysmaksu
Kuorman peittomaksu
Suursäkin tyhjennysmaksu
Lajittelumaksu, tuntihinta

Maa, öljyinen maa yli 15 000 mg/kg
Maa, muu kuin öljystä saastunut maa/lyijymaa
Maa, puhdas ylijäämämaa



Kainuun jätehuollon kuntayhtymä
Viestitie 2
87700 KAJAANI

JÄTTEENKÄSITTELYHINNAT JÄTELAJEITTAIN JA ASTIATYYPEITTÄIN VUODELLE 2023

Kuntavastuujätteet
Teoreettiset astiakäsittelyhinnat johdettuna tonnitaksasta tilavuuspainolla.

 Noudatetaan kunnan järjestämisvastuulla olevien kiinteistöjen astiatyhjennyksissä kuljetettaessa jäte 
kunnan osoittamaan käsittelypaikkaan.

Astian 
täyttö-
aste

Veroton
hinta

Arvonli-
sävero 24%

Käsittely-
maksu
2023

% €/tyhj. €/tyhj. €/tyhj.

Sekajäte energiaksi 120 ltr 0,12 m3 100 10,80 kg 1,91 0,46 2,37

Sekajäte energiaksi 140 ltr 0,14 m3
100 12,60 kg 2,23 0,54 2,77

Sekajäte energiaksi 240 ltr 0,24 m3
100 21,60 kg 3,83 0,92 4,75

Sekajäte energiaksi 330 ltr 0,33 m3
100 29,70 kg 5,26 1,26 6,53

Sekajäte energiaksi 360 ltr 0,36 m3
100 32,40 kg 5,74 1,38 7,12

Sekajäte energiaksi 390 ltr 0,39 m3
100 35,10 kg 6,22 1,49 7,71

Sekajäte energiaksi 600 ltr 0,60 m3
100 54,00 kg 9,57 2,30 11,87

Sekajäte energiaksi 660 ltr 0,66 m3
100 59,40 kg 10,53 2,53 13,05

Pikakontti, sekajäte energiaksi 4 m3
4,00 m3

100 360,00 kg 63,79 15,31 79,10

Pikakontti, sekajäte energiaksi 6 m3
6,00 m3

100 540,00 kg 95,69 22,97 118,65

Pikakontti, sekajäte energiaksi 7 m3
7,00 m3

100 630,00 kg 111,64 26,79 138,43

Pikakontti, sekajäte energiaksi 8 m3
8,00 m3

100 720,00 kg 127,58 30,62 158,20

Pikakontti, sekajäte energiaksi 12 m3
12,00 m3

100 1080,00 kg 191,38 45,93 237,31

Pikakontti, sekajäte energiaksi 13 m3
13,00 m3

100 1170,00 kg 207,32 49,76 257,08

Syväkeräys, sekajäte energiaksi 1,5 m3
1,50 m3

100 135,00 kg 23,92 5,74 29,66

Syväkeräys, sekajäte energiaksi 3 m3
3,00 m3

100 270,00 kg 47,84 11,48 59,33

Syväkeräys, sekajäte energiaksi 5 m3
5,00 m3

100 450,00 kg 79,74 19,14 98,88

Biojäte 20 ltr 0,02 m3
100 6,00 kg 0,76 0,18 0,94

Biojäte 25 ltr 0,025 m3
100 7,50 kg 0,95 0,23 1,18

Biojäte 30 ltr 0,03 m3 100 9,00 kg 1,14 0,27 1,41

Biojäte 60 ltr 0,06 m3 100 18,00 kg 2,28 0,55 2,82

Biojäte 120 ltr 0,12 m3 100 36,00 kg 4,55 1,09 5,65

Biojäte 140 ltr 0,14 m3
100 42,00 kg 5,31 1,28 6,59

Biojäte 240 ltr 0,24 m3
100 72,00 kg 9,11 2,19 11,30

Biojäte 360 ltr 0,36 m3
100 108,00 kg 13,66 3,28 16,94

Syväkeräys, biojäte 0,8 m3
0,80 m3

100 240,00 kg 30,36 7,29 37,65

Syväkeräys, biojäte 1,0 m3
1,00 m3

100 300,00 kg 37,96 9,11 47,07

Syväkeräys, biojäte 1,5 m3
1,50 m3

100 450,00 kg 56,93 13,66 70,60

Kartonki kaikki kaikki 0,00 0,00 0,00

Keräyspaperi kaikki kaikki 0,00 0,00 0,00

Metalli kaikki kaikki 0,00 0,00 0,00

Lasi kaikki kaikki 0,00 0,00 0,00

Muovipakkaukset kaikki kaikki 0,00 0,00 0,00

Keräilyväline/astia
Astian 

tilavuus
Jätettä 

astiassa

tyyppi m3 kg
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Jätteenkäsittelyhinnasto 2023/TSV-jätteet
Kainuun jätehuollon kuntayhtymä
Koodit viitteellisiä

Tyyppi Yksikkö Hinta alv 0%
80102 tn 198,71 €        
80103 kpl 9,41 €             
80104 m3 35,77 €          
80302 tn 135,60 €        
80304 tn 144,00 €        
80305 tn 144,00 €        
80401 tn 190,64 €        
80403 m3 152,52 €        
80404 tn 163,02 €        
80412 tn 250,00 €        
80413 m3 150,00 €        
80501 tn 220,00 €        
80502 m3 132,00 €        
80503 tn 94,84 €          
80504 m3 14,23 €          
80561 tn 220,00 €        
80601 tn 194,42 €        
80602 tn 194,42 €        
80603 tn 128,06 €        
80607 tn 128,06 €        
80608 tn 109,82 €        
80609 tn 91,00 €          
80610 tn 194,42 €        
81001 kpl 23,66 €          

Painoperusteinen hinnasto muunnetaan tilavuusperusteiseksi soveltamalla 
kokemusperäistä laskennallista tilavuuspainokerrointa.

Tuottajavastuuseen kuulumattoman sähköelektroniikkaromun hinnoittelussa noudatetaan
tuottajayhteisöjen antamia hinnastoja.

MINIMIMAKSU YRITYKSILTÄ ON AINA KÄYNTIMAKSUN SUURUINEN RIIPPUMATTA
HINNASTON PAINOPERUSTEISESTA HINNASTA

Muissa kuin tässä hinnastossa mainituissa tuotteissa noudatetaan kuntavastuuhinnastoa
paitsi käyntimaksulla vastaanotettavissa jakeissa.

Biojäte, lietemäinen, TSV

Nimi
Sekajäte, TSV
Sekajäte, säkkimaksu 200L, TSV
Sekajäte yli 1 m3, TSV
Biojäte, TSV

Eristemateriaalit m3, TSV

Biojäte, EU-alueen ulkopuolelta, TSV
Asbesti, TSV
Asbesti m3, TSV
Öljynerotuskaivon liete (altaaseen), TSV
Painekyllästetty puu, metallia sisältävä, TSV
Painekyllästetty puu, metallia sisältävä m3, TSV
Rakennusjäte, TSV
Rakennusjäte m3, TSV
Eristemateriaalit, TSV

Tuhka, lentotuhka, TSV
Riskijäte altaaseen (pist./viilt. tms), TSV
Käyntimaksu, TSV

Rakennusjäte, TSV, ei lajitteluun
Teollisuusjäte (erottelematon), TSV
Rasvanerotuskaivojäte, TSV
Sadevesikaivojen hiekkaliete, TSV
Nestemäinen jäte, TSV
Tuhka, arinatuhka, TSV



Kainuun jätehuollon kuntayhtymä
Viestitie 2
87700 KAJAANI

JÄTTEENKÄSITTELYHINNAT JÄTELAJEITTAIN JA ASTIATYYPEITTÄIN VUODELLE 2023

TSV-jätteet
Teoreettiset astiakäsittelyhinnat johdettuna tonnitaksasta tilavuuspainolla.

 Noudatetaan kunnan toissijaisen järjestämisvastuun piirissä olevien kiinteistöjen astiatyhjennyksissä kuljetettaessa jäte 
kunnan osoittamaan käsittelypaikkaan.

Astian 
täyttö-
aste

Veroton
hinta

Arvonli-
sävero 24%

Käsittely-
maksu
2023

% €/tyhj. €/tyhj. €/tyhj.

Sekajäte energiaksi 120 ltr 0,12 m3 100 10,80 kg 2,15 0,52 2,66

Sekajäte energiaksi 140 ltr 0,14 m3
100 12,60 kg 2,50 0,60 3,10

Sekajäte energiaksi 240 ltr 0,24 m3
100 21,60 kg 4,29 1,03 5,32

Sekajäte energiaksi 330 ltr 0,33 m3
100 29,70 kg 5,90 1,42 7,32

Sekajäte energiaksi 360 ltr 0,36 m3
100 32,40 kg 6,44 1,55 7,98

Sekajäte energiaksi 390 ltr 0,39 m3
100 35,10 kg 6,97 1,67 8,65

Sekajäte energiaksi 600 ltr 0,60 m3
100 54,00 kg 10,73 2,58 13,31

Sekajäte energiaksi 660 ltr 0,66 m3
100 59,40 kg 11,80 2,83 14,64

Pikakontti, sekajäte energiaksi 4 m3
4,00 m3

100 360,00 kg 71,54 17,17 88,70

Pikakontti, sekajäte energiaksi 6 m3
6,00 m3

100 540,00 kg 107,30 25,75 133,06

Pikakontti, sekajäte energiaksi 7 m3
7,00 m3

100 630,00 kg 125,19 30,04 155,23

Pikakontti, sekajäte energiaksi 8 m3
8,00 m3

100 720,00 kg 143,07 34,34 177,41

Pikakontti, sekajäte energiaksi 12 m3
12,00 m3

100 1080,00 kg 214,61 51,51 266,11

Pikakontti, sekajäte energiaksi 13 m3
13,00 m3

100 1170,00 kg 232,49 55,80 288,29

Syväkeräys, sekajäte energiaksi 1,5 m3
1,50 m3

100 135,00 kg 26,83 6,44 33,26

Syväkeräys, sekajäte energiaksi 3 m3
3,00 m3

100 270,00 kg 53,65 12,88 66,53

Syväkeräys, sekajäte energiaksi 5 m3
5,00 m3

100 450,00 kg 89,42 21,46 110,88

Biojäte 20 ltr 0,02 m3
100 6,00 kg 0,81 0,20 1,01

Biojäte 25 ltr 0,025 m3
100 7,50 kg 1,02 0,24 1,26

Biojäte 30 ltr 0,03 m3 100 9,00 kg 1,22 0,29 1,51

Biojäte 60 ltr 0,06 m3 100 18,00 kg 2,44 0,59 3,03

Biojäte 120 ltr 0,12 m3 100 36,00 kg 4,88 1,17 6,05

Biojäte 140 ltr 0,14 m3
100 42,00 kg 5,70 1,37 7,06

Biojäte 240 ltr 0,24 m3
100 72,00 kg 9,76 2,34 12,11

Biojäte 360 ltr 0,36 m3
100 108,00 kg 14,64 3,51 18,16

Syväkeräys, biojäte 0,8 m3
0,80 m3

100 240,00 kg 32,54 7,81 40,35

Syväkeräys, biojäte 1,0 m3
1,00 m3

100 300,00 kg 40,68 9,76 50,44

Syväkeräys, biojäte 1,5 m3
1,50 m3

100 450,00 kg 61,02 14,64 75,66

Kartonki kaikki kaikki 0,00 0,00 0,00

Keräyspaperi kaikki kaikki 0,00 0,00 0,00

Metalli kaikki kaikki 0,00 0,00 0,00

Lasi kaikki kaikki 0,00 0,00 0,00

Muovipakkaukset kaikki kaikki 0,00 0,00 0,00

Keräilyväline/astia
Astian 

tilavuus
Jätettä 

astiassa

tyyppi m3 kg
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