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JÄTEMAKSUTAKSA 1.1.2023 alkaen (Jokilaaksojen jätelautakunta 20.10.2022 § 4) 
 
 
I YLEISTÄ 
 
1 §  Vestia Oy hoitaa omistajakuntiensa lukuun jätelain (646/2011) mukaan kunnan vastuulla olevat 

jätehuollon palvelutehtävät lukuun ottamatta sako- ja umpikaivolietteitä.  
 

Tätä jätemaksutaksaa sovelletaan Vestia Oy:n omistajakunnissa. Jätemaksutaksan maksut sisältävät 
kaikki jätelainsäädännön edellyttämän jätehuollon toteutuksen kustannukset kuten jätteen keräilyn, 
kuljetuksen, jätteiden hyödyntämisen ja käsittelyn, kaatopaikan maisemoinnin ja jälkihoidon, 
tiedotuksen, kierrätysneuvonnan, laskutuksen ja hallinnon, jätehuollon kehittämisen ja tarvittavat 
investoinnit sekä jätelautakunnan toiminnan. 
 

2 §  Tämän taksan mukaisia jätemaksuja on velvollinen maksamaan sellaisen kiinteistön tai jätteiden 
haltija, jonka jätehuoltopalvelun Vestia Oy järjestää omistajakuntiensa lukuun (jätelaki 80, 84 §). 

 
Jätemaksut on suoritettava tämän taksan mukaisesti Vestia Oy:lle. 
 
Muutosta jätemaksuun on haettava jätelautakunnalta ennen jätemaksun laskuttamista tai jätelain 
82§:n mukaisesti tekemällä asiasta muistutus 14 vrk kuluessa laskun saamisesta. Lasku on 
maksettava muutoksenhausta huolimatta. Jos laskua muutoksenhaun takia alennetaan tai se 
poistetaan, palautetaan liikaa maksettu määrä korkoineen. 
 

II  JÄTEHUOLLON PERUSMAKSU 
 
3 §  Jokainen Vestia Oy:n alueella vakinaiseen asumiseen käytettävä asuinkiinteistö ja vapaa-ajan asunto 

on velvollinen suorittamaan jätehuollon perusmaksun. Perusmaksu määräytyy Suomen 
Tilastokeskuksen rakennusluokituksen mukaisten asuinrakennustyyppien ja 
Väestörekisterikeskuksen rakennus- ja huoneistorekisterin tietojen perusteella. Perusmaksu 
määrätään jokaiselle asuinhuoneistolle. Perusmaksu laskutetaan siltä, joka omistaa tai hallitsee 
asuinkiinteistön laskutusvuoden ensimmäisenä päivänä tai ottaa huoneiston käyttöön laskutusvuoden 
aikana. 
 
Mitä edellä on määrätty asuinkiinteistöistä, koskee myös liikekiinteistöjä ja laitoksia, joissa on 
tavanomaiseen kotitalouteen rinnastettavaan asumiseen käytettävä asuinhuoneisto tai 
asuinhuoneistoja. 
 
Perusmaksulla katetaan jätelain 78 §:n mukaisesti sellaisia jätehuollon yleisiä kustannuksia, joita ei 
voida periä aiheuttamisperiaatteen mukaisesti palvelun määrään perustuvana maksuna yksittäisiltä 
jätteen tuottajilta. Tällaisia kustannuksia aiheuttavat mm. ekopisteiden, Lajittelupihojen ja 
hyötyjäteasemien ylläpito, vaarallisten jätteiden vastaanotto ja käsittely, kierrätysneuvonta ja 
tiedotus sekä jätelautakunnan toiminta ja hallinnon yleiskulut. Perusmaksu voidaan laskuttaa 
kuukausittaisina erinä normaalin jätelaskun yhteydessä. 
 
Perusmaksu määräytyy taulukon 1 mukaisesti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Taulukko 1. Perusmaksut 
 

Rakennustyyppi €/vuosi/huoneisto Alv 24% Yhteensä 

Omakotitalo 39,00  9,36  48,36 € 
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Paritalo 39,00  9,36  48,36 € 
Rivi- ja kerrostalo    

- hyötyjäteastiat* on 25,00  6,00  31,00 € 

- hyötyjäteastioita* ei ole 39,00  9,36  48,36 € 

Vapaa-ajan asunto 13,00  3,12  16,12 € 
*Hyötyjäteastiat; kiinteistöllä oltava metalli-, pahvi-, kartonki-, lasi- ja muovipakkausten sekä paperin ja biojätteen 
keräys siltä osin kuin keräyspalvelu on saatavilla 

 
III  KUNNAN JÄRJESTÄMÄN JÄTTEENKULJETUKSEN MAKSUT 
 
4 §  Vestia Oy hoitaa osakaskuntiensa lukuun jätelain 32 §:n mukaisen kunnan vastuulla olevan 

jätehuollon jätteiden kuljetuksen jätelain 36 §:n mukaisena kunnan järjestämänä jätteenkuljetuksena.  
 
5 § Jos kiinteistön jätteenkuljetuksen järjestäminen jätelain 32§ mukaan kuuluu kunnan vastuulle, on 

kiinteistön liityttävä kunnan järjestämään jätteenkuljetukseen. Kunnan järjestämään 
jätteenkuljetukseen liitytään ensisijaisesti omalla kiinteistökohtaisella keräysastialla. 

 
Vaihtoehtoisesti kiinteistöt voivat liittyä kunnan järjestämään jätteenkuljetukseen sopimalla 
naapurikiinteistöjen kanssa yhteisastian käytöstä (kimppa-astia). Yhteisen jäteastian kaikki käyttäjät 
on ilmoitettava jätelautakunnalle ja kaikkien yhteisastian käyttäjien on allekirjoitettava ilmoitus. 
 

6 § Kunnan järjestämään jätteenkuljetukseen kuuluvan kiinteistön jätemaksu määrätään kiinteistön 
jäteastian tyypin, tyhjennyskertojen ja jätelajin sekä muiden palvelusuoritteiden mukaan. 

 
Jätemaksu koostuu jätteiden kuljetusmaksusta ja käsittelymaksusta sekä mahdollisista muista 
palveluista. Kuljetus- ja käsittelymaksu laskutetaan yhtenä jätemaksuna jäteastian tyhjennyskerralta. 
Muut palvelut laskutetaan tapauskohtaisesti. 
 
Kunnan järjestämän jätteenkuljetuksen maksulla katetaan ko. jätteiden keräilystä, kuljetuksesta, 
käsittelystä sekä tähän liittyvästä hallinnosta aiheutuvat kustannukset. 

 
Jätemaksu peritään kaikista jäteastioista, joissa on jätettä. Jos astia on tyhjä, peritään siitä 
hukkakäyntimaksu. Jos astiaryhmissä kaikki astiat ovat tyhjiä, peritään kuitenkin vain yksi 
hukkakäyntimaksu. 
 
Jätemaksua ei peritä, jos jätehuollon tilapäisestä keskeytyksestä on ilmoitettu Vestia Oy:lle yksi (1) 
viikko ennen normaalia tyhjennystä. 
 
Jätemaksua ei myöskään peritä, jos jäteastia on jäänyt tyhjentämättä Vestia Oy:n tai 
kuljetusurakoitsijan laiminlyönnistä taikka muun ylivoimaisen esteen takia. Kiinteistön haltijan on 
ilmoitettava laiminlyönnistä Vestia Oy:lle viipymättä, kuitenkin viimeistään 7 päivän kuluessa. 
Kiinteistön haltija voi tehdä muistutuksen 14 vrk laskun saapumisesta. Vestia Oy:n asiakaspalvelu 
voi myöntää 1 kk maksuaikaa laskulle asian käsittelemiseksi. Jätelain 83§ mukaisesti lasku on 
kuitenkin maksettava. 
 
Vestia Oy:n tai sen kuljetusurakoitsijan laiminlyönnin takia tyhjentämättä jäänyt jäteastia 
tyhjennetään mahdollisimman pian kiinteistön haltijan ilmoitettua siitä Vestia Oy:lle. Taajamissa 
tyhjennys tehdään viimeistään kahden (2) vuorokauden ja haja-asutusalueilla viimeistään viikon 
kuluessa ilmoituksesta. Laiminlyönnin takia kertynyt ja jäteastian viereen pakattu poltettava jäte 
kuljetetaan maksutta. Viereen pakatun maksuttoman lisäjätteen enimmäismäärä on enintään yksi 
jätesäkki viikossa. 

Vestia Oy:n tai kuljetusurakoitsijan laiminlyönniksi ei katsota, mikäli 
o jäteastiaan on laitettu sinne kuulumatonta jätettä (esim. vaarallisia jätteitä, sähköromua, 

polttoon kelpaamatonta jätettä, jne.) ja jäteastia jätetään tästä syystä tyhjentämättä 
o jäteastia on täytetty liian painavaksi tai on rikkinäinen 
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o jäteastia ei sovellu koneelliseen tyhjennykseen 
o kiinteistön kunnossapitoon kuuluva tie jäteastialle on kulkukelvoton 
o tiellä tai pihalla on jäteauton liikennöinnin tai jäteastian tyhjennyksen estäviä kulkuesteitä 

tai irrallaan olevia eläimiä 
o jäteastiaa ei jäätymisen tms. syyn vuoksi saada tavanomaisin toimenpitein tyhjennettyä 
o jätekatos tms. jätteiden keräyspaikka on lukittu, eikä avainta ole toimitettu Vestia Oy:lle 
o jätekatoksen lukitus on jäässä, eikä lukitusta saada täten avattua 
o jäteastiaa ei löydy kiinteistöltä 
o kiinteistöä ei löydetä puutteellisten osoitemerkintöjen vuoksi 

 
Jos jäteastian tyhjennys ei ole mahdollista edellä mainituista kiinteistöstä johtuvista syistä, peritään 
siitä hukkakäyntimaksu. 
 
Jäteastian säännöllinen tyhjennys määräytyy voimassa olevien jätehuoltomääräysten mukaisesti. 
Mahdolliset muutokset jäteastioissa ja tyhjennyksissä otetaan huomioon siitä lähtien, kun Vestia Oy 
on saanut tiedon muutoksesta. 
 
Asiakas voi tihentää jäteastian tyhjennysväliä tarpeidensa mukaan, mikäli tihennetyt tyhjennykset 
sopivat ajoreiteille. Taajamissa keräysvälineiden tyhjennyksen voi saada vähintään kaksi kertaa 
viikossa ja taajamien ulkopuolella vähintään kerran viikossa. 
 

7 § Jätemaksu on kultakin jäteastian säännölliseltä tyhjennyskerralta jätemaksutaulukon mukainen 
silloin, kun keräilyvälineiden tyyppi ja sijainti sekä jätteen laatu ovat voimassa olevien 
jätehuoltomääräysten mukaiset. Maksut määräytyvät taulukoiden 2-9 mukaan. 

 
Jäteauto ajetaan yleensä kiinteistön alueelle jäteastioiden luo, ellei asiakas ole sitä erikseen kieltänyt. 
Jäteautoa ei ajeta kiinteistön alueelle, mikäli se ei ole esimerkiksi piha- ym. rakenteiden vuoksi 
mahdollista. 
 
Mikäli jäteautolla joudutaan peruuttamaan jäteastian tyhjennyksen yhteydessä yli 50 m (esim. 
jäteauton kääntymismahdollisuuden puutteen vuoksi), peritään peruutusmaksu. 
 
Jos jäteautolla ei pääse jätehuoltomääräysten mukaisesti 10 m:n etäisyydelle pyörällisestä astiasta, 
peritään astian siirtomaksu.  
 
Mikäli jäteastian viereen, välittömään läheisyyteen on jätetty lisäjätteitä, peritään niistä lisämaksu. 
Yli 1 m3:n lisäjätemääristä tai isoista jäte-esineistä on sovittava etukäteen Vestia Oy:n kanssa. 
 
Kiinteistön tilaamasta säännöllisestä tyhjennyksestä poikkeavasta ylimääräisestä jäteastian 
tyhjennyksestä peritään normaalin jätemaksun lisäksi lisämaksu, jos nouto aiheuttaa yhteensä yli 4 
km:n lisämatkan jäteauton normaalille reitille.  
 
 
Ympärivuotisessa käytössä olevan vapaa-ajan asunnon jäteastiat on tyhjennettävä samalla tavoin 
kuin vakituisessa asumisessa olevan kiinteistön jäteastia. Kesäaikana (touko-syyskuu) käytössä 
olevien vapaa-ajan kiinteistöjen jäteastia on tyhjennettävä vähintään kerran siten, että kesäajan 
käytön päättyessä jäteastia on tyhjä. 
Soiton perusteella tehtävästä tyhjennyksestä peritään normaalin tyhjennysmaksun sijasta erillinen 
soittotyhjennysmaksu. 

 
 
Poltettava jäte 
 
Poltettavalla jätteellä tarkoitetaan kierrätyskelvottomia kotitalouksissa ja yrityksissä kertyviä 
syntypaikkalajiteltuja jätteitä, jotka eivät sisällä polttoon soveltumattomia jätteitä kuten lasia, 
metallia, sähkö- ja elektroniikkalaiteita, sähköjohtoja, kivi- tai betonijätteitä, keramiikkaa, lasikuitua, 
PVC- muovijätteitä (rakennusputket, muovimatot, jne.), nesteitä tai vaarallisia (ongelma) jätteitä.  
 
Taulukko 2. Poltettavan jätteen keräysmaksut 
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Poltettava jäte kuljetus käsittely Yhteensä Yhteensä 

Jäteastia €/tyhjennys alv 
0 % €/tyhjennys alv 0 % alv 0 % alv 24 % 

120 - 140 l astia 3,27 1,64 4,91 6,09 € 
240 l astia 3,71 2,76 6,47 8,02 € 
300 - 400 l astia 4,43 4,35 8,78 10,89 € 
600 - 700 l astia 5,50 6,58 12,08 14,98 € 
1 000 l astia 9,12 10,99 20,11 24,94 € 
Syvä- tai pintakeräyssäiliö ≤ 0,8 m³ 21,70  8,54 30,24 37,50 € 
Syvä- tai pintakeräyssäiliö 1-1,9 m³ 25,69 13,88 39,57 49,06 € 
Syvä- pintakeräyssäiliö 2-2,9 m³ 29,12 24,55 53,67 66,55€ 
Syvä- tai pintakeräyssäiliö 3-4,9 m³ 28,90 32,03 60,93 75,55 € 
Syvä- tai pintakeräyssäiliö > 5,0 m³ 36,03 53,37 89,40 110,85 € 

 
Biojäte 
 
Biojätteellä tarkoitetaan kotitalouksissa, taloyhtiöissä, kunnan palvelutoiminnassa sekä kunnan 
järjestelmään liittyneissä yrityksissä syntyviä ruuantähteitä, käytöstä poistettuja tai pilaantuneita 
elintarvikkeita.  
 

 
Taulukko 3 Biojätteen keräysmaksut 
 

Biojäte kuljetus käsittely Yhteensä Yhteensä 

Jäteastia* €/tyhjennys alv 
0 % €/tyhjennys alv 0 % alv 0 % alv 24 % 

120 - 140 l astia + sisäsäkki 9,04 2,04 11,08 13,74 € 
240 l astia + sisäsäkki 9,61 3,49 13,10 16,24 € 
Syvä- tai pintakeräyssäiliö 0 - 0,9 m³ 50,53 11,65 62,18 77,10 € 
Syvä- tai pintakeräyssäiliö 1-1,9 m³ 53,37 18,92 72,29 89,64 € 
Syvä- tai pintakeräyssäiliö 2-3 m³ 66,98 32,76 99,74 123,68 € 
*sisältää taloyhtiöiden biojäteastian pesun 1 kerran vuodessa 

 
 
 
 
 
Lasipakkaukset 

 
Lasipakkauksilla tarkoitetaan puhdasta lasipakkausjätettä, josta on poistettu metalliset ja muoviset 
korkit ja kannet. Tasolasi (esim. ikkunat) ja keramiikka tai lääkelasipakkaukset eivät kelpaa 
lasipakkausjätteeseen. 

 
Taulukko 4 Lasipakkausjätteen keräysmaksut. 

 
Lasipakkaukset kuljetus käsittely Yhteensä Yhteensä 

Jäteastia €/tyhjennys alv 
0 % €/tyhjennys alv 0 % alv 0 % alv 24 % 

120 - 140 l astia 3,55 - 3,55 4,40 € 
240 l astia 3,99 - 3,99 4,95 € 
300 - 400 l astia 4,73 - 4,73 5,87 € 
Syvä- tai pintakeräyssäiliö 0-0,9 m³ 23,69 - 23,69 29,38 € 
Syvä- tai pintakeräyssäiliö 1-1,9 m³ 27,89 - 27,89 34,58 € 
Syvä- tai pintakeräyssäiliö 2-2,9 m³ 30,53 - 30,53 37,86 € 
Syväkeräyssäiliö 3,0 m³ 30,67 - 30,67 38,03 € 
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Metallipakkaukset 
 
Metallipakkausjätteellä tarkoitetaan tyhjiä metallipakkauksia ja pienmetallijätettä, kuten kattilat, 
paistinpannut, metalliset ruokailuvälineet yms. Suuret ja painavat metallikappaleet (sivu yli 0,25 m 
tai paino yli 5 kg) eivät kuulu tähän. 
 
 
Taulukko 5 Metallipakkausjätteen keräysmaksut. 

 
Metallipakkausjäte kuljetus käsittely Yhteensä Yhteensä 
Jäteastia €/tyhjennys alv 0 % €/tyhjennys alv 0 % alv 0 % alv 24 % 
120 - 140 l astia 3,55 - 3,55 4,40 € 
240 l astia 3,99 - 3,99 4,95 € 
300 - 400 l astia 4,73 - 4,73 5,87 € 
600 - 700 l astia 5,82 - 5,82 7,22 € 
Syväkeräyssäiliö 0,3 m³ 23,69 - 23,69 29,38 € 
Syväkeräyssäiliö 0,8 m³ 23,69 - 23,69 29,38 € 
Syväkeräyssäiliö 1,3 m³ 27,89 - 27,89 34,58 € 
Pintakeräyssäiliö 2-2,5 m³ 30,53 - 30,53 37,86 € 
Syvä- tai pintakeräyssäiliö 3-5 m³ 30,67 - 30,67 38,03 € 

 
 

Kartonki- ja pahvipakkaukset 
 

Pahvilla tarkoitetaan puhtaita pahvipakkauksia. 
 
Keräyskartongilla tarkoitetaan nestepakkauksia, kartonkitölkkejä, paperipakkauksia, voimapaperia, 
ruskeita kirjekuoria, paperikasseja yms. Pahvipakkaukset voidaan lajitella samaan, mikäli 
pahvinkeräystä ei ole kohteessa. 

 
 

Taulukko 6 Kartonki- ja pahvipakkausjätteen keräysmaksut. 
 
 

 
Kartonki- ja pahvipakkaukset  kuljetus  käsittely  Yhteensä  Yhteensä  
Jäteastia  €/tyhjennys alv 0 %  €/tyhjennys alv 0 %  alv 0 %  alv 24 %  
240 l astia  3,99 -  3,99  4,95 €  
300–400 l astia  4,73 -  4,73  5,87 €  
600–700 l astia  5,82 -  5,82 7,22 €  
1000 l astia  6,53 -  6,53  8,10 €  
pahvirullakko  5,82  -  5,82  7,22 €  
Syvä- tai pintakeräyssäiliö 0–0,9 m³  27,89 -  27,89  34,58 €  
Syvä- tai pintakeräyssäiliö 1–1,9 m³  30,53 -  30,53  37,86 €  
Syvä- tai pintakeräyssäiliö 2–3 m³  30,67  -  30,67  38,03 €  
Syvä- tai pintakeräyssäiliö 5,0 m³  37,65 -  37,65  46,69 €  

 
 

Muovipakkaukset 
 

Muovipakkausjätteellä tarkoitetaan tyhjiä, puhtaita ja kuivia muovipakkauksia, kuten 
elintarvikkeiden muoviset pakkaukset, pesuaine-, shampoo ja saippuapakkaukset, muovipullot, -
kanisterit ja -purkit. 

 
Taulukko 7 Muovipakkausjätteen keräysmaksut. 
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Muovipakkausjäte  kuljetus  käsittely  Yhteensä  Yhteensä  
Jäteastia  €/tyhjennys alv 0 %  €/tyhjennys alv 0 %  alv 0 %  alv 24 %  

360–660 l astia  5,96  -  5,96  7,39 €  

700–1100 l astia  7,67  -  7,67  9,51 €  
 
 

Erityisjäte 
 

Erityisjätteellä tarkoitetaan tässä polttoon kelpaavia jätteitä, jotka vaativat kuljetuksen ja/tai 
käsittelyn aikana erityistoimia, kuten erityispakkaamista tai –kuljetusta tai erillisraportointia 
viranomaisille. Erityisjätteitä ovat esim. Viemärilaitosten välppäjätteet. 

 
Taulukko 8 Erityisjätteen keräysmaksut. 

 
Erityisjäte kuljetus käsittely Yhteensä Yhteensä 
Jäteastia €/tyhjennys alv 0 % €/tyhjennys alv 0 % alv 0 % alv 24 % 
120 - 140 l astia 3,55 3,78 7,33 9,09 € 
240 l astia 3,99 6,37 10,36 12,85 € 
300 - 400 l astia 4,73 10,03 14,76 18,30 € 
600 - 700 l astia 5,82 15,16 20,98 26,02 € 

 
 
 
 
Kunnan järjestämään jätteenkuljetukseen liittyvät lisämaksut 

 
Taulukko 9 Kunnan järjestämään jätteenkuljetukseen liittyvät lisämaksut. 
 

 
LISÄMAKSU Maksu (alv 0 %) Maksu (alv 24 %) 
Lisäjätesäkki, €/kpl 4,85 € 6,01 € 
Lisäjäte, €/m³ 18,21 € 22,58 € 
Kuljettajan lisätyö, €/h 90,00 € 111,60 € 
Siirtomaksu, €/astian siirto 2,00 € 2,48 €  
Ylimääräinen nouto, €/alkava 5 km 6,57 € 8,15 € 
Hukkakäynti, €/astia 4,31 € 5,34 € 
Jätehuoltosarjasta poikkeava lukitus 8,07 € 10,00 € 
Peruutusmaksu, €/yli 50 m:n peruutus 2,53 € 3,14 € 
Soittotyhjennys  2 x jäteastian tyhjennyshinta  

Raportointi 90,00 €/h 
minimi 25,00 €/raportti 

111,60 €/h 
minimi 31,00 €/raportti 

 
 
IV JÄTTEIDEN VASTAANOTTOMAKSUT LAJITTELUPIHOILLA JA 

HYÖTYJÄTEASEMILLA SEKÄ JÄTEKESKUKSESSA  
 
8 §  Vestia Oy ottaa vastaan Lajittelupihoilla ja hyötyjäteasemilla hyöty- ja vaarallisia jätteitä sekä 

sellaisia satunnaisia pienjäte-eriä, jotka eivät sovellu kiinteistön omaan jäteastiaan tai ekopisteisiin.  
 
Lajittelupihoilla ja hyötyjäteasemilla vastaanotetaan mm. seuraavia hyödynnettäviä jätteitä; paperi, 
pahvi ja kartonki, lasi, metalliromu, sähkölaitteet, puujäte, betoni-, tiili- yms. kiviainesjäte, piha- ja 
puutarhajäte, rungot ja oksat sekä kyllästetty puu. 
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Lajittelupihalla ja hyötyjäteasemilla vastaanotetaan myös sellaisia satunnaisia poltettavan jätteen eriä 
ja lajittelemattomia jatkokäsiteltävän jätteen eriä, jotka eivät sovellu kiinteistön omaan jäteastiaan. 
Kerralla vastaanotettava määrä on enintään henkilöauton peräkärryllinen. Henkilöauton 
peräkärryllistä suuremmat kuormat vastaanotetaan vain Ylivieskan jätekeskuksen vaaka-asemalla. 
 
Lajittelupihoilla asiointi tapahtuu aukioloaikoina itsepalveluperiaatteella ja vastaanottotapahtumaa 
ohjataan ja neuvotaan etävalvomosta. Sellaiseen Lajittelupihojen asiointiin, jossa asiakas tarvitsee 
avustusta tai jätteen vastaanotto täytyy suorittaa valvotusti, on varattu erillinen palveluaika. 
Palveluaika on keskimäärin 1–3 h viikossa asemaa kohden. Ajankohta tiedotetaan Vestian 
verkkosivuilla. 
 
Lajittelupihoilla ei vastaanoteta asbestia itsepalveluna. Kotitalouden kohtuullinen määrä 
vastaanotetaan palveluaikana. 
 
Jätteiden vastaanottomaksut Lajittelupihoilla määräytyvät taulukon 10 ja 12 mukaisesti. Suurempien 
määrien vaarallisten jätteiden vastaanotto hinnat Ylivieskan Jätekeskuksen Lajittelupihalla 
määräytyvät taulukon 12 mukaisesti.  

 
Lajittelupihan ja hyötyjäteaseman taksassa tarkoitetaan 

 
 
o Betoni- ja kiviainesjätteellä  betoni-, tiili-, laatta-, posliini- yms. kiviainesperäistä jätettä. 
 
o Lajiteltava jätteellä (hyödyntämätön jäte) hyötyjakeiden lajittelun jälkeen jäljelle jäänyttä 

jätettä tai jätettä, joka vaatii jatkokäsittelyä ennen hyödyntämistä esim. kokonsa, muotonsa tai 
muun syyn takia. Jäte ei saa sisältää ruokajätettä. 

 
o Kartongilla nestepakkauksia, kartonkitölkkejä, paperipakkauksia, voimapaperia, ruskeita 

kirjekuoria, paperikasseja yms. Pahvipakkaukset voidaan lajitella samaan, mikäli 
pahvinkeräystä ei ole kohteessa. 

 
o Kyllästetyllä puulla painekyllästettyä, suola- tai kreosoottikyllästettyä puuta. Kyllästetty puu 

voi olla maalattua, lakattua tai naulaista. 
 
o Metalliromulla käytöstä poistettuja koneita, laitteita, metalliesineitä, yms. metallijätettä. 
 
o Muovipakkausjätteellä tarkoitetaan tyhjiä, puhtaita ja kuivia muovipakkauksia, kuten 

elintarvikkeiden muoviset pakkaukset, pesuaine-, shampoo ja saippuapakkaukset, 
muovipullot, -kanisterit ja -purkit. 

 
o Pahvilla puhtaita pahvipakkauksia. 
 
o Poltettavalla jätteellä kierrätyskelvottomia kotitalouksissa ja yrityksissä kertyviä 

syntypaikkalajiteltuja jätteitä, jotka eivät sisällä polttoon soveltumattomia jätteitä kuten lasia, 
metallia, sähkö- ja elektroniikkalaiteita, sähköjohtoja, kivi- tai betonijätteitä, keramiikkaa, 
lasikuitua, PVC- muovijätteitä (rakennusputket, muovimatot, jne.), nesteitä tai vaarallisia 
(ongelma) jätteitä. Jäte ei saa sisältää ruokajätettä. 

 
o Puujätteellä rakentamisessa ja purkamisessa ym. toiminnassa muodostuvaa puutavaraa, joka 

soveltuu sellaisenaan poltettavaksi tai haketettavaksi. Puujätteeksi ei hyväksytä kantoja eikä 
puujätteitä, jotka sisältävät kyllästettyä puuta, raskasmetalleja, kloorattuja tai halogenoituja 
käsittelyaineita, kiviä tai muuta haketusta tai energiahyötykäyttöä vaikeuttavaa ainesta. 

 
o Puutarhajätteellä pihojen puhdistuksessa ja hoidossa muodostuvaa jätettä (lehtiä, ruohoja, 

pieniä risuja yms.) 
 
o Sähkölaitteilla käytöstä poistettuja kodinkoneita ym. sähkö- tai paristokäyttöisiä laitteita.  
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o Poistotekstiilillä käyttökelvottomia, kuivia ja puhtaita vaatteita ja kodin tekstiilejä pakattuna 
tiiviisti suljettuun muovipussiin 

 
o Vaarallisella jätteellä jätettä, jolla on palovaarallinen, tartuntavaarallinen, muu terveydelle tai 

ympäristölle vaarallinen tai muu vastaava ominaisuus. Räjähtäviä kemikaaleja tai esineitä ei 
oteta vastaan. 

 
 

 
Taulukko 10 Lajittelupihan itsepalveluhinnasto  

Lajittelupihat  

 
Käsittelymak
su  

 Alv 24 
%   Yhteensä  

Lajiteltava jäte (omalle lavalleen)    
 jätesäkki tai alle 200 l 2,42 € 0,58 € 3,00 € 
 1 m3 12,10 € 2,90 € 15,00 € 

        
Muut maksulliset jakeet1):       
Betoni- ja kiviaines, kipsi    

 1 jätesäkki (200 l) 1,61 € 0,39 € 2,00 € 
 1 m3 8,06 € 1,93 € 10,00 € 

Puu    
 1 jätesäkki (200 l) 0,81 € 0,19 € 1,00 € 
 1 m3 4,03 € 0,97 € 5,00 € 

Puutarhajäte    
 1 jätesäkki (200 l) 0,81 € 0,19 € 1,00 € 
 1 kuorma >3 m3 4,03 € 0,97 € 5,00 € 

Poltettava jäte    
 1 jätesäkki (200 l) 1,61 € 0,39 € 2,00 € 
 1 m3 8,06 € 1,93 € 10,00 € 

Kyllästetty puu    
 1 jätesäkki (200 l) 0,81 € 0,19 € 1,00 € 
 1 m3 4,03 € 0,97 € 5,00 € 

Poistotekstiili    
 1 jätesäkki (200 l) 1,61 € 0,39 € 2,00 € 
 1 m3 8,06 € 1,93 € 10,00 € 

    
Maksuttomat jätteet:  
Metalliromu 0,00 € 0,00 € 0,00 € 
Kartonki- ja pahvipakkaukset 0,00 € 0,00 € 0,00 € 
Muovipakkaukset 0,00 € 0,00 € 0,00 € 
Sähkölaitteet 2) 0,00 € 0,00 € 0,00 € 
        
Vaaralliset jätteet       
Kotitaloudet (kohtuullinen määrä) 3) 0,00 € 0,00 € 0,00 € 
    
 

1) Luokittelu edellyttää ohjeistuksen mukaista lajittelua vastaanottolavoille.  Jätekuormasta luokitteluun 
määritettäviä jätteitä ovat: muovipakkaukset, pahvi, kiviainekset, kipsi, puu, kyllästetty puu, villa ja 
poltettava jäte. Mikäli lajittelun jälkeen Jatkokäsiteltävää jätettä jää jäljelle 1–3 m³, veloitetaan 
kuormasta lisäksi jatkokäsiteltävän jätteen hinta joko jätesäkki tai alle 5 € tai 15,00 €/alkava jäte m3. 

 
2) Sähkölaitteet otetaan maksutta vastaan kotitalouksilta, kodinkoneliikkeiltä ja –huoltoliikkeiltä sekä 

asunto-osakeyhtiöiltä remontin yhteydessä. Kodinkonekaupoilla ja huoltoliikkeillä on palautusoikeus 
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keräyspisteisiin ilman määrärajoituksia, keräyspisteen kapasiteetin rajoissa. Kaupan ja huoltoliikkeen 
tulee etukäteen sopia sähkölaitteiden tuomisesta, jotta keräyspisteellä on kapasiteettia ottaa vastaan ko. 
erä ja lisäksi turvata normaali toiminta. Muilta yrityksiltä otetaan vastaan 3 kpl tavanomaisia 
kotitalouden sähkölaitteita. Yritysten käytössä olleita sähkölaitteita, kuten suuria kopiokoneita, 
kylmäaltaita tai -kaappeja ja muita erikoisempia sähkölaitteita otetaan vastaan vain keräysverkostoon 
soveltuvin osin. 

 
3) Lajittelupiha perustuu etävalvontaan ja aseman kapasiteetti rajoittaa yhdellä kertaa itsepalveluna 

tuotavan jätteen määrää. Yhdellä kertaa yhdeltä asiakkaalta otetaan vastaan 1 laatikko jätettä. 
Etävalvomosta voidaan tapauskohtaisesti ohjeistaa asiakasta pakkaamaan tuodut jätteet yhteen tai 
useampaan laatikkoon, jätteiden vaaraominaisuudet huomioiden kuljetuksen tai varastoinnin takia. 
Enintään kohtuullinen määrä vaarallisia jätteitä on esimerkiksi jäteöljyä 1–50 litraa, polttoöljyä 1–50 
l, öljynsuodattimia 1–10 kpl, akkuja 1–10 kpl, maaleja ja lakkoja 1–20 kg, torjunta-aineita 1–5 kg. 
Suuremmat määrät vastaanotetaan Ylivieskan jätekeskuksen Lajittelupihalla. 

 
Hyötyjäteasemilla asiointi tapahtuu aseman aukioloaikoina. 
 
Jätteiden vastaanottomaksut hyötyjäteasemilla määräytyvät taulukon 10 ja 12 mukaisesti. 
Suurempien määrien vaarallisten jätteiden vastaanotto hinnat Ylivieskan Jätekeskuksen 
Lajittelupihalla määräytyvät taulukon 12 mukaisesti.  

 
 
Taulukko 12 Maa- ja metsätalouden vaaralliset jätteet. 

1) Maa- ja metsätalouden vaarallisten jätteiden vastaanotossa sovelletaan samoja kohtuullisia määriä kuin 
kotitalouksien osalta. 

2) Hintaan lisätään astialisämaksu (10 -25 l)  
3) Pakattuna ja suojattuna asianmukaisesti, vastaanotto palveluaikana 
4) Emäkset, jäähdytin- ja jarrunesteet, urea/vesiliuos (Adblue), pesuaineet, lääkkeet, laboratoriojätteet 3), 

elohopeapitoinen jäte, aerosolit 
 

 
9 § Vestia Oy ottaa vastaan Ylivieskan jätekeskuksessa kunnan järjestämän jätteenkuljetuksen jätteiden 

lisäksi muita kunnan vastuulle jätelain mukaan kuuluvia jätteitä. Jätteiden vastaanotossa noudatetaan 
seuraavia periaatteita: 
 
Jätteen tuojan on maksettava jätemaksu jätettä jätekeskukseen tuotaessa. Vakituiset asiakkaat voivat 
solmia Vestia Oy:n kanssa laskutussopimuksen. Jätemaksu voidaan periä myös jätteen tuottajalta, 
mikäli jätteen tuoja esittää toimitettavasta jäte-erästä jätteen tuottajan allekirjoittaman, 
asianmukaisesti täyttämän sähköisen siirtoasiakirjan tai tuottaja on tehnyt Vestia Oy:n kanssa 
laskutussopimuksen. 

Maa- ja metsätalouden vaaralliset jätteet 1) €/kg Alv 24 % Yhteensä 
Jäteöljy, vesipitoisuus alle 10 %2) -   € -   € -   € 
Jäteöljy, vesipitoisuus yli 10 %2) 0,37 € 0,09 € 0,46 € 
Muu kiinteä öljyjäte, öljynsuodattimet 0,77 € 0,18 € 0,95 € 
Liuottimet 0,98 € 0,24 € 1,22 € 
Maalit, lakat, liimat 1,22 € 0,29 € 1,51 € 
Hapot 1,50 € 0,36 € 1,86 € 
Muut kemikaalit 4) 2,60 € 0,62 e 3,22 € 
Kehitteet ja kiinnitteet 1,08 € 0,26 € 1,34 € 
Torjunta-aineet 2,45 € 0,59 € 3,04 € 
Tartuntavaarallinen jäte 3) 2,75 € 0,66 € 3,41 € 
Riskijäte, viiltävät ja pistävät 3) (minimi veloitus 5 kg) 2,32 € 0,56 € 2,88 € 
Akut ja paristot -   € -   € -   € 
Asbestijäte, pienerä 3) 2,50 € 0,60 € 3,10 € 
Hydrauliletkut valutettuna 0,42 € 0,10 € 0,52 € 
Hydrauliletkut valuttamattomana 0,52 € 0,12 € 0,64 € 
Kyllästetty puu 0,25 € 0,06 € 0,31 € 
Astialisämaksu (10 -25 l) 2,50 € 0,60 € 3,10 € 
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Jätteen tuojan on esitettävä jätettä tuotaessa riittävä selvitys jätteen syntypaikasta, laadusta ja jätteen 
kaatopaikkakelpoisuudesta maksun määräämistä, valvontaa ja kirjanpitoa varten. Jokaisesta 
kuormasta on tuotaessa annettava siirtoasiakirja, josta ilmenee jätteen noutopaikka, kuorman sisältö 
sekä tarpeelliset yhteystiedot. Jätteen haltijan on annettava selvitys jätteen 
kaatopaikkakelpoisuudesta valtioneuvoston kaatopaikkapäätöksen mukaisesti (VNa 331/2013). 
Yksityisasiakkaiden osalta asiakaspalvelu ja/tai jätteen kuljettaja tekee selvityksen asiakkaan 
antamien tietojen pohjalta. 
 
Sellaisia jätteitä ei oteta vastaan, jotka eivät täytä kaatopaikkakelpoisuutta taikka eivät muutoin 
sovellu Vestia Oy:n jätteenkäsittelyjärjestelmiin.  
 
Jos kuorma ei vastaa siirtoasiakirjassa ilmoitettuja tietoja, laskutetaan kuorman käsittelystä 
seuraavasti: 

o mikäli jätekuorma tarkastuksessa sisältää muuta kuin on ilmoitettu, koko jätekuorma 
hinnoitellaan siinä olevan kalleimman jätelajin mukaisesti ja hintaan lisätään lajittelu- ja 
siirtomaksua rikkeen oikaisua vastaava määrä, kuitenkin vähintään 2 tuntia. 
 

o Vestia Oy voi oikaista yksittäisen lajitteluvirheen poistamalla 1–5 kpl esineitä, mikäli 
lajitteluvirhe on vähäinen tai kuormauksen perusteena on kokonaisuuden kannalta saavutettu 
logistinen säästö. Tällöin lajittelu ja siirtomaksua lisätään laadun mukaista oikaisua vastaava 
määrä.  

 
o mikäli jätekuorma sisältää vaarallisia jätteitä, sähkölaitteita, asbestia tai kyllästettyä puuta, 

kuorma lajitellaan ja käsittelyyn soveltumattomat jätteet laskutetaan hinnaston mukaisesti ja 
laskuun lisätään lajittelu- ja siirtomaksu. 
 

o Jätemaksuun lisätään eroteltujen renkaiden osalta maksu, jolla katetaan renkaiden 
käsittelystä ja vanteiden irrotuksesta aiheutuvia kuluja. 

 
o jos jätekeskukseen tuotava jäte sijoitetaan käsittelypaikalla väärään paikkaan, peritään 

tuojalta käsittelymaksun lisäksi lajittelu- ja siirtomaksu. 
 

Jätekeskuksen jätemaksuilla katetaan kaikki ko. jätteisiin liittyvät jätelain 21 §:n edellyttämät jätteiden 
käsittelykustannukset sekä näiden osuus hallinnosta. 
 
Jätteiden vastaanottomaksut jätekeskuksessa määräytyvät taulukon 13 mukaisesti. 
 
Taulukon 13 sisältämien jätteiden laatumäärittely  
 

o Asbestijätteellä tarkoitetaan vaaralliseksi jätteeksi luokiteltavaa asbestia sisältävät jätteet tai 
asbestilla saastuneet jätteet. Nämä vaativat erityistoimia jätteen tuottajalta, kuljetukselta ja 
jätekeskuksessa. 

 
o Biojätteellä kotitalouksissa, taloyhtiöissä ja kunnan palvelutoiminnassa syntyviä 

ruuantähteitä, käytöstä poistettuja tai pilaantuneita elintarvikkeita.  
 

o Erityisjätteellä ja erityisjätteellä polttoon tarkoitetaan jätteitä, jotka vaativat kuljetuksen 
ja/tai käsittelyn aikana erityistoimia, kuten erityispakkaamista tai –kuljetusta tai välitöntä 
peittämistä kaatopaikalla tai erillisraportointia viranomaisille. Erityisjätteitä ovat esim. 
kuolleet eläimet, kuivakäymäläjätteet, välppäjätteet, kaatopaikka- tai polttokelpoiset 
maalijauheet ja –sakat ja viemärinpuhdistushiekat ja –sakat. Jätteen poltto- tai 
kaatopaikkakelpoisuusselvitys on esitettävä Vestia Oy:lle etukäteen. 

 
o Jatkokäsiteltävä jäte lajitteluun tarkoittaa asumisessa, maa- ja metsätaloudessa tai hallinto- 

ja palvelutoiminnassa syntyvää jätettä, jonka orgaanisen hiilen pitoisuus ylittää 10 % (VNa 
331/2013) tai jäte sisältää hyötyjakeita tai jäte on lajittelematonta. Jatkokäsiteltävästä 
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jätteestä on esitettävä tarvittaessa selvitys jätteen syntypaikasta, laadusta ja määrästä 
(siirtoasiakirja, perusmäärittely).  

 
o Kyllästetyllä puulla painekyllästettyä, suola- tai kreosoottikyllästettyä puuta. Kyllästetty puu 

voi olla maalattua, lakattua tai naulaista. 
 

o Metalliromulla käytöstä poistettuja koneita, laitteita, metalliesineitä, yms. metallijätettä. 
 

o Poltettavalla jätteellä kierrätyskelvottomia kotitalouksissa, taloyhtiöissä ja kunnan 
palvelutoiminnassa kertyviä syntypaikkalajiteltuja jätteitä sekä niihin verrattavia maa- ja 
metsätalouden syntypaikkalajiteltuja jätteenpolttolaitokselle soveltuvia yhdyskuntajätteitä. 
Poltettava jäte ei saa sisältää jätteenpolttoon soveltumattomia tai polttoa haittaavia jätteitä 
kuten lasia, metallia, sähkö- ja elektroniikkalaiteita, sähköjohtoja, kivi- tai betonijätteitä, 
kipsijätettä, lasikuitua, keramiikkaa, PVC- muovijätteitä (rakennusputket, muovimatot, jne.), 
lietteitä tai vaarallisia jätteitä. Poltettava jäte ei saa myöskään sisältää isoja, kuljetuksia 
haittaavia kappaleita (yksikään sivu ei ole pidempi kuin 1 m). 
 

o Puutarhajätteellä piha- ja muiden alueiden puhdistuksessa ja hoidossa muodostuvaa 
kompostoituvaa jätettä (risuja, lehtiä, kukka- ja kasvijätettä, ruohoja, juurikasvien naatteja ja 
multapaakkuja yms.). 
 

o Riskijätteellä terveydenhuollossa, eläinlääkinnässä yms. toiminnassa muodostuvia pistäviä, 
viiltäviä jätteitä (neulat, ruiskut, ohuet lasiampullit, peitinlasit jne.) ja tunnistamattomia 
biologisia jätteitä. 

 
 

Taulukko 13 Jätekeskuksen kuntavastuullisen jätteen maksut.  
Jätelaji Käsittelymaksu €/t Alv 24% Yhteensä, €/t 
Yhdyskuntajätteet       
Jatkokäsiteltävä jäte lajitteluun  170,78 € 40,98 €  211,76 € 
    
Erityisjätteet       
Asbestijäte 150,08 € 36,01 € 186,09 € 
Erityisjäte (myös kuolleet eläimet), minimiveloitus 20 kg 222,53 € 53,41 € 275,94 € 
Erityisjäte polttoon, minimiveloitus 20 kg 222,53 € 53,41 € 275,94 € 
Riskijäte (terveydenhuollon pienerät < 1m3), 
minimiveloitus 20 kg 2401,20 € 576,29 € 2977,49 € 
Riskijäte (punnittavat erät) 600,30 € 144,07 € 744,37 € 
        
Hyödynnettävät jätteet     
Poltettava jäte (kuntavastuu) 103,24 € 24,78 € 128,02 € 
Biojäte (kuntavastuu) 99,36 € 23,85 € 123,21 € 
Puutarhajäte 18,49 € 4,44 € 22,93 € 
Metalliromu 0,00 € 0,00 € 0,00 € 
Kyllästetty puu 270,00 € 64,80 € 334,80 € 

 
 

V  KUNNAN TOISSIJAINEN VASTUU JÄTEHUOLLON JÄRJESTÄMISESTÄ 
 
10 § Jätelain 33 §:n mukaiseen kuntien toissijaiseen vastuuseen kuuluva jätehuoltopalvelu määräytyy 

tämän taksan III ja IV lukujen mukaisesti. Toissijaisen vastuun jätehuoltopalvelua käyttävän on 
katettava vähintään kaikki palvelun tuottamisesta aiheutuvat kustannukset. Taksan mukaisia maksuja 
voidaan kustannusperusteisesti korottaa/alentaa enintään 50 %. Kustannusten määrään vaikuttavia 
tekijöitä voivat olla mm: 

 jätteen määrä 
 jätteen laatu 
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 jätteen soveltuvuus jätehuoltojärjestelmään 
 jätteen kuljetus ja logistiikka 
 muut tapauskohtaiset tekijät  

 
Silloin, kun palvelutarve on jatkuvaa, Vestia Oy tekee jätteen haltijan kanssa kirjallisen sopimuksen 
enintään kolmeksi (3) vuodeksi kerrallaan. 

 
VI JÄTETAKSAN MUUT MAKSUT 
 
11 § Jätemaksutaksan muut maksut ovat (taulukko 14): 

 Portin aukaisumaksu; jätekeskuksen normaalin aukioloajan ulkopuolella asiakkaan pyynnöstä 
tehtävästä portin aukaisu 

 Lajittelu- ja siirtomaksu; asiakkaan tekemän virheen oikaisua vastaavat lajittelu- tai siirtokulut 
jätekeskuksen alueella. Virheellä tarkoitetaan esim. asiakkaan antamaa väärää selvitystä kuorman 
laadusta tai väärään paikkaan tyhjennettyä jätekuormaa. 

 Väärinkäyttömaksu; keräysastian, ekopisteiden, hyötyjäteasemien, Lajittelupihojen ja 
jätekeskuksen väärinkäytöstä aiheutuneiden siivoustöiden, ylimääräisten tyhjennysten, jätteiden 
lajittelun ja muiden kulujen kattamiseen peritään väärinkäytön aiheuttajalta väärinkäyttömaksua. 
Väärinkäytöllä tarkoitetaan esimerkiksi sitä, jos jäteastiaan tai ekopisteille jätetään sellaisia jätteitä, 
joita astiaan ei saa laittaa tai pisteellä ei kerätä tai, jos jätteitä jätetään keräilyvälineiden 
ulkopuolelle. Maksua sovelletaan myös hyötyjäteasemien ja jätekeskuksen aukioloaikojen 
ulkopuolella alueelle tai alueiden ulkopuolelle luvattomasti jätettyihin jätteisiin. 
Väärinkäyttömaksu on väärinkäytöstä aiheutuneet työkustannukset. 

 Koneellinen tyhjennys; jätekuorman tyhjennyksessä annettava koneellinen tyhjennysapu (esim. 
jäätynyt lava) 

 Raportointimaksu; jätteen tuottajan, tuojan, käsittelijän, tms. pyynnöstä laadittavasta raportista 
perittävä raportointimaksu 

 
Taulukko 14 Muut maksut 

 
Muut maksut Maksu Alv 24% Yhteensä 
Punnitusmaksu, kaikki punnittavat kuormat, 
€/kuorma 8,20 € 1,97 € 10,17 € 
Portin aukaisu, €/h 70,00 € 16,80 € 86,80 € 
Lajittelu- ja siirtomaksu, €/h 70,00 € 16,80 € 86,80 € 
Väärinkäyttömaksu yksityishenkilöt, €/h,  
minimiveloitus 55,80 € sis. alv 70,00 € 16,80 € 86,80 € 
Väärinkäyttömaksu muut, €/h, minimiveloitus 1h 70,00 € 16,80 € 86,80 € 
Koneellinen tyhjennys, €/kpl 16,35 € 3,92 € 20,27 € 
Paperilaskutus, €/lasku 2,42 € 0,58 € 3,00 € 
e-lasku, suoramaksu, sähköpostilasku €/lasku 0,00 € 0, 00 € 0,00 € 
Muistutuslasku, €/kpl 5,00 €  5,00 € 
Perintäkulut Lisätään laskuun 

 
 

VII  JÄTEMAKSUJEN LASKUTUS JA PERINTÄ 
 
12 §  Jätemaksut määrää ja panee maksuun Jokilaaksojen jätelautakunta Vestia Oy:n valmistelusta ja 

tarkoituksenmukaiseksi katsomina laskutusjaksoina. Laskutusjaksot voivat olla eri asiakasryhmille 
erilaiset. Jätemaksut suoritetaan Vestia Oy:lle. 
 
Jätemaksulaskusta mahdollisesti tehtävät oikaisuvaatimukset on esitettävä Vestia Oy:lle 7 päivän 
kuluessa laskun saamisesta. Jätemaksulaskusta tehtävät muistutukset on toimitettava Jokilaaksojen 
jätelautakunnalle 14 päivän kuluessa laskun saamisesta. Mikäli muuta ei toteen näytetä, katsotaan 
lasku saaduksi 7 vuorokauden kuluttua sen lähettämisestä. 
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Jätemaksu on suoritettava laskussa tai muistutuksen johdosta lähetetyssä uudessa laskussa 
ilmoitettuna aikana muutoksenhausta huolimatta. Jos maksua ei suoriteta määräajassa, erääntyneelle 
määrälle on suoritettava erääntymispäivästä vuotuista viivästyskorkoa korko lain 4 §:n 1 momentissa 
tarkoitetun korkokannan mukaan. 
 
Vestia Oy lähettää yhden maksukehotuksen. Muistutuslaskusta peritään 5,00 €:n muistutusmaksu. 
Kun alkuperäinen lasku on maksettu muistutuksen lähettämisen jälkeen, laskutetaann 
muistutusmaksu seuraavaan laskuun. 
 
Muistutuslaskun jälkeen maksamaton lasku siirretään Jokilaaksojen jätelautakunnalle perittäväksi. 
Jätemaksulasku on ilman eri tuomiota ulosottokelpoinen.  

 
13 §  Tätä taksaa voidaan muuttaa Jokilaaksojen jätelautakunnan päätöksellä lukuun ottamatta 

arvonlisäveroa, jäteveroa ja muuta vastaavaa maksua, joissa tapahtuvien muutosten vaikutus 
maksuihin huomioidaan voimaantulopäivästä lukien ilman jätelautakunnan erillistä päätöstä. Tässä 
taksassa arvonlisävero on huomioitu 24 %:n mukaan ja jätevero 70,00 euroa tonnilta. 
 
Mikäli myöhästymiskoron määräytymisperusteita muutetaan, huomioidaan sen vaikutus 
voimaantulopäivästä lukien. 
 
 

VIII TAKSAN VOIMAANTULO 
 
14 §  Tämä taksa tulee voimaan 1.1.2023 


