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1. Yleistä jätehuoltomääräyksistä
Jätehuoltomääräysten tarkoitus on ohjata jätehuollon järjestämistä siten, että jä-
tehuolto voidaan järjestää turvallisesti ja valvotusti sekä ympäristöä suojellen. Jäte-
huoltomääräyksien keskeisin tavoite on pyrkiä vähentämään jätteen syntyä, ja jos 
jätettä syntyy, niin sen ohjaaminen hyödynnettäväksi. Määräykset koskevat jätehuol-
lon käytännön järjestämistä kiinteistöillä, jätteiden 
lajittelua, keräämistä, kuljetta-
mista ja kierrättämistä. Mää-
räykset laatii Jokilaaksojen 
jätelautakunta ja ne ovat 
voimassa Vestia Oy:n 
toimialueella.
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2. Jätehuolto koskee kaikkia kiinteistöjä
1-4 huoneistoa Kaikkien asuin- ja vapaa-ajan kiinteistöjen on kuuluttava kun-

nan jätehuoltojärjestelmään ja kaikilla kiinteistöillä, joilla huo-
neistoja on 1–4 tulee olla kiinteistökohtainen jäteastia vähin-
tään poltettavalle jätteelle. 

Huom! Yli 10 000 asukkaan taajamissa tulee olla erilliskeräys 
myös biojätteelle 1.7.2024 alkaen. Vaihtoehtoisesti biojätteen 
voi kompostoida. Jokilaaksojen jätelautakunnan alueella Yli-
vieskan keskustaajama on ainoa yli 10 000 asukkaan taajama.

5+ huoneistoa Kiinteistöillä, joilla huoneistoja on viisi tai yli, tulee olla kiin-
teistökohtainen jäteastia poltettavalle jätteelle, biojätteelle, 
kartonki-, lasi- ja muovipakkauksille sekä keräyspaperille ja 
pienmetallille. 

Huom! Kiinteistöillä, joilla huoneistoja on viisi tai yli, kartonki-, 
lasi- ja muovipakkausten sekä pienmetallin kiinteistökohtai-
nen keräys on aloitettava viimeistään 1.7.2023. 

Jokilaaksojen 
jätelautakunnan 
ja Vestia Oy:n 
toimialue
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3. Jätehuollon järjestämisen 
vaihtoehdot
Jätehuolto on järjestettävä hankkimalla joko oma tai lähinaapurin kanssa yhtei-
nen jäteastia vähintään poltettavalle jätteelle. Kunnan jätehuoltojärjestelmään 
liitytään tekemällä jätehuoltosopimus ja sopimalla jäteastian ensimmäisestä 
tyhjennyspäivästä sekä tyhjennysvälistä Vestia Oy:n kanssa. 

Lisätietoa jätehuollon järjestämisestä Vestia Oy:n verkkosivuilla:
www.vestia.fi.

Oma jäteastia
1. Valitse jäteastian koko ja tyhjennysrytmi 

jätehuoltomääräysten mukaisesti (2  §). 

2. Tee jätehuoltosopimus ottamalla yh-
teyttä Vestia Oy:n asiakaspalveluun joko 
soittamalla, sähköpostilla tai verkkosivu-
jen kautta. 

3. Voit hankkia jäteastian joko itse tai tilata 
Vestia Oy:ltä. Jos hankit jäteastian itse, 
muista tilata jäteastiatarra Vestialta.

4. Järjestä jäteastialle asianmukainen kerä-
yspaikka. 

5. Jätelasku muodostuu jäteastian tyhjen-
nystapahtumista ja jätehuollon perus-
maksusta.

Yhteinen jäteastia eli kimppa
Lähekkäin sijaitsevat kiinteistöt voivat sopia yhteisen jäteastian (eli kimppa-as-
tian) käytöstä. Yhteistä jäteastiaa voidaan käyttää sekä poltettavan jätteen, bio-
jätteen että pakkausjätteiden keräämiseen. Taajamassa kiinteistöjen tulee olla 
lähinaapureita ja haja-asutusalueella lähinaapureita tai kiinteistöjen tulee sijaita 
saman tien varrella.

Yhteisastian käytöstä ja siitä luopumisesta on ilmoitettava kirjallisesti Vestia Oy:lle. 

Ilmoituksen tulee sisältää:
• kimppa-astian käytöstä ja ylläpidosta vastaavan henkilön yhteystiedot
• kimppa-astian sijainti ja koko
• tiedot kimppa-astiaa käyttävistä kiinteistöistä. 

Vastuuhenkilön on ilmoitettava kimppa-astian käytössä tapahtuvista muutok-
sista ja kimppa-astian käytön lopettamisesta. Tyhjennystapahtumista muodos-
tuva jätelasku voidaan jakaa kimpan osakkaiden kesken, ilmoitettujen osuuk-
sien mukaisesti. Perusmaksu laskutetaan jokaiselta kimpan osakkaalta erikseen.
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4. Jäteastiat ja keräyspaikat
Jäteastian vaatimukset

Kansi on aina 
pystyttävä sulkemaan

Riittävän kokoinen 
kiinteistöllä syntyvään 
jätemäärään nähden

Tartuntakahvoin
varustettu

Koneelliseen 
kuormaukseen 

soveltuva

KannellinenPyörällinen

Jäteastian merkitseminen
Vestia Oy:ltä saat tilattua asianmukaiset 
jäteastian merkintätarrat.

Jäteastian kanteen tai etuseinään on 
merkittävä selkeästi:
1. Astiaan kerättävä jätelaji

2. Keräyksestä vastaavan tahon (Vestia Oy) 
yhteystiedot

3. Lajitteluohjeet (voi laittaa myös astian 
välittömään läheisyyteen)

Huom! Jäteastiaan, joka ei sijaitse kiinteistön välittömässä läheisyydessä, on 
lisäksi merkittävä jäteastiaa käyttävän kiinteistön osoite. 

Jäteastian merkitsemisestä huolehtii kiinteistön haltija. Kimppa-astian merkit-
semisestä huolehtii jäteastian vastuuhenkilö. 
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POLTETTAVA JÄTE
Saa laittaa:
• hygieniatuotteet
• kertakäyttöastiat
• muovipakkaukset, -purkit ja -kanisterit
• likainen ja kierrätyskelvoton paperi,

pahvi ja kartonki
• pölypussit
• styroksi ja vaahtomuovi
• tekstiilit (rikkinäiset)
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Jäteastioiden täyttäminen
Jäteastiaan saa laittaa vain astiaan tarkoitettua jätettä. Käsin siirrettävää jäteastiaa 
ei saa täyttää siten, että sen tyhjentäminen aiheuttaa (olosuhteiden, jäteastian ra-
kenteen, jätteen painon tai ominaisuuksien vuoksi) jätteenkuljettajalle työturvalli-
suusriskin.

Jätteet tulee pakata ennen niiden laittamista jäteastiaan. Erityisesti hienojakoinen 
ja pölyävä jäte tulee pakata tiiviisti ja huolellisesti.

Jäteastioihin saa laittaa jätettä seuraavasti:
• alle 120 l jäteastiaan max. 20 kg

• 120–240 l jäteastiaan max. 40 kg 

• 240–1000 l jäteastiaan max. 60 kg 

• jätesäkki saa painaa enintään 15 kg

Biojätteen pakkaaminen
Biojäte on pakattava biohajoavaan pussiin ennen 
sijoittamista biojäteastiaan. Muovipusseja ja bio-
hajoavia muovipusseja ei saa käyttää. 

Vestian toimialueella biojätteitä voi kerätä mm.

• sanomalehdestä taiteltuun paperipussiin

• paperiseen biojätepussiin

• ikkunattomaan kirjekuoreen

• tyhjään jauhopussiin tai muuhun paperipussiin

• biohajoaviin biojätepusseihin 
(esim. Bioska, Biomat) 

Lisäjätteet
Jos jäte ei mahdu tai sitä ei voi muusta syystä laittaa jäteastiaan, voidaan 
se sijoittaa tilapäisesti jätteelle varatun keräyspaikan välittömään lähei-
syyteen. Jäte on merkittävä poisvietäväksi. Jäte tulee pakata siten, että jä-
teauton kuljettaja saa sen kuormattua turvallisesti (esim. jätesäkki). Jos 
jätettä ei voi pakata jätesäkkiin, jätteen tilapäisestä sijoittamisesta astian ulko-
puolelle on aina sovittava etukäteen Vestia Oy:n kanssa, viimeistään jäteastian 
tyhjennystä edeltävänä päivänä. Lisäjäte ei saa sisältää viiltäviä, pistäviä tai terä-
viä esineitä eikä biojätettä. Lisäjätteistä veloitetaan jätetaksan mukainen maksu. 
 
Huom! Kiinteistön jäteastioiden läheisyyteen ei saa sijoittaa mitään sellaista, 
mitä ei ole tarkoitettu kuljetettavaksi pois jätteenä.
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Jäteastian kunnossapito ja pesu
Jäteastian haltijan on huolehdittava jäteastian kunnossapidosta ja puhdistamisesta. 
Jos jäteastia rikkoutuu, kiinteistön haltija vastaa astian korjauksesta tai uusimisesta. 
Uuden jäteastian voi tilata Vestialta tai muulta jälleenmyyjältä. Jos uusi astia on sa-
man kokoinen kuin entinen, astian vaihdosta ei tarvitse ilmoittaa Vestialle.

Jäteastiat on pestävä vähintään kerran vuodessa. Taloyhtiöiden biojäteastiat pes-
tään kerran vuodessa Vestia Oy:n toimesta. Muiden kuin biojäteastioiden puhdis-
tuksesta taloyhtiön tulee vastata itse.

Jäteastian sijoittaminen

Kiinteistön haltijan on huolehdittava keräyspaikalle johtavan kulkuväylän kanta-
vuudesta, kunnosta, aurauksesta ja liukkaudentorjunnasta siten, että jäteastioiden 
siirtäminen ja tyhjentäminen on turvallista. Jos kiinteistölle ei voida järjestää asian-
mukaista kulkuväylää tai kääntöpaikkaa, on keräyspaikka järjestettävä kulkukelpoi-
sen tien varteen. 

Jätteiden keräyspaikkaa ei saa käyttää muuna varastona, jotta jäteautoon ei vahin-
gossa joudu sinne kuulumatonta tavaraa. Jäteautonkuljettaja ei voi tietää, mikä on 
tarkoitettu otettavaksi jätekuljetukseen. 

Jäteastian lukitseminen (taloyhtiöt)
Jätekatoksen tai -astian lukitus on järjestettävä siten, että jäteautonkuljettajan 
yleisavain sopii lukkoon. Lukitus on sarjoitettava kuljettajan yleisavaimelle tai lu-
kituksessa on käytettävä kaksoispesälukkoa. Jos tämä ei ole mahdollista, voidaan 
käyttää avainsäiliötä, johon jätteenkuljettajan yleisavain sopii ja johon sijoitetaan 
tarvittava avain. Avainsäiliö on sijoitettava keräyspaikalle johtavan reitin tai jäteka-
toksen välittömään läheisyyteen. Kiinteistön haltija vastaa lukituksen asennus- ja 
huoltokustannuksista sekä lukituksen toimintakuntoisuudesta.

Peruutusmaksu peritään, jos 
jäteauto joutuu peruuttamaan 

keräyspaikalle yli 50 m.

50 m

Jäteauton tulee päästä vähintään 
10 m etäisyydelle jäteastiasta.

10 m
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Jäteastialle tulee olla esteetön ja turvallinen pääsy kaikissa olosuhteissa. Jäteautol-
la tulee päästä vähintään 10 m etäisyydelle käsin siirrettävistä, pyörällisistä jäteas-
tioista. Jäteastiat, jotka eivät ole käsin siirrettävissä (pinta- ja syväkeräysastiat) on 
sijoitettava siten, että jäteauto pääsee esteettä tyhjentämään jäteastiat.

Jäteautolle on oltava tarvittaessa myös kääntömahdollisuus astian läheisyydessä. 
Jos kiinteistön haltija haluaa, että jäte noudetaan kiinteistöltä ja jäteauto joutuu pe-
ruuttamaan keräyspaikalle yli 50 m, peritään tästä jätetaksan mukainen lisämaksu. 



5. Jäteastioiden tyhjentäminen

Jäteastioita tyhjennetään maanantaista perjantaihin klo 6–22 ja poikkeusta-
pauksissa lauantaisin klo 6–18. Useamman pyhäpäivän sattuessa peräkkäin, on 
jätteiden tyhjentäminen sallittu pyhänä klo 6–18.

Ylimääräinen jäteastian tyhjennys
Joskus jätettä voi syntyä enemmän, jolloin voi tilata Vestialta ylimääräisen jäteas-
tian tyhjennyksen. Ylimääräinen tyhjennys maksaa normaalin jäteastian tyhjen-
nyksen verran, mikäli käynti sopii normaaleille ajoreiteille. Reittipoikkeamasta 
(yli 4 km) veloitetaan jätetaksan mukainen lisämaksu.

Jäteastioiden tyhjentämisen ajankohdat

Jäteastiat on tyhjennettävä riittävän usein, ettei jäteastiasta aiheudu hajuhaittaa 
tai muita haittoja esim. jätteenkuljetukselle.

Tyhjennysvälit

Poltettava jäte
Poltettavan jätteen astian tyhjennysväliksi voi valita 1, 2 tai 4 viikkoa. Jos 
kiinteistöllä erilliskerätään tai kompostoidaan biojätteet, voi poltettavan 
jätteen astian tyhjennysväli olla 6 tai 8 viikkoa. Tyhjennysvälin muutokses-
ta 6 tai 8 viikkoon tulee ilmoittaa Jokilaaksojen jätelautakunnalle kom-
postointi-ilmoituksen yhteydessä.
 
Ympärivuotisessa käytössä olevan vapaa-ajan asunnon jäteastiat on tyh-
jennettävä samalla tavoin kuin vakituisessa asumisessa olevan kiinteistön 
jäteastia. Kesäaikana (touko-syyskuu) käytössä olevien vapaa-ajan kiin-
teistöjen jäteastia on tyhjennettävä vähintään kerran siten, että kesäajan 
käytön päättyessä jäteastia on tyhjä. Tyhjennyksen voit sopia ottamalla 
yhteyttä Vestian asiakaspalveluun.

Muut jätteet

Jätelaji Pisin mahdollinen tyhjennysväli

Biojäte kesällä 2 viikkoa, talvella 4 viikkoa

Kartonkipakkaukset 16 viikkoa

Lasipakkaukset 26 viikkoa

Pienmetalli 26 viikkoa

Muovipakkaukset kesällä 8 viikkoa, talvella 12 viikkoa

Kesäajaksi lasketaan viikot 18–40 ja talviajaksi viikot 41–17.
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Jäteastia tyhjentämättä?

Pidennetyn tyhjennysvälin ehdot ovat:
• biojätteet kompostoidaan kiinteistöllä
• jätettä syntyy erittäin vähän
• kiinteistöllä ei ole mahdollisuutta käyttää yhteistä jäteastiaa lähi-

naapureiden kanssa
• kertyneet jätteet mahtuvat jäteastiaan
• kerätyistä jätteistä ei aiheudu haittaa terveydelle ja ympäristölle
• jäteastian koko on enintään 240 l
• käytössä on ollut jo 8 viikon tyhjennysväli
• hyötyjätteet lajitellaan.

Joskus jäteastia voi jäädä tyhjentämättä, esimer-
kiksi jos astia on rikki, jäässä tai sisältää sinne 
kuulumatonta jätettä. Jäteautonkuljettaja jättää 
mahdollisuuksien mukaan tiedotteen tyhjentä-
mättä jääneestä astiasta. 

Jos astia on jäänyt tyhjentämättä kuljetusurakoit-
sijan tai Vestian virheen vuoksi, jäteastian tyhjen-
nysmaksua ei peritä. Tyhjentämättömästä jäte-
astiasta tulee ilmoittaa Vestialle viikon kuluessa 
tyhjennyspäivästä, jotta syy voidaan selvittää. 

Tyhjennysvälin pidentäminen 10 tai 12 viikkoon
Jätelautakunnalta voi anoa 10 tai 12 viikon tyhjennysväliä. Tyhjennysvälin piden-
tämispäätös tehdään toistaiseksi voimassa olevaksi. Jätehuoltoviranomainen voi 
myös lyhentää tyhjennysväliä, jos huomataan, ettei päätöksen perusteet enää 
toteudu. 

Jätelautakunnan verkkosivuilta löytyy hakemus tyhjennysvälin pidentämiseen: 
ylivieska.fi/asuminen-ja-ymparisto/ymparistonsuojelu/jokilaaksojen-jatelautakunta/

Jäteastian tyhjennysten keskeyttäminen
Jäteastian tyhjennykset voi keskeyttää määräajaksi kiinteistön ollessa käyttä-
mättömänä. Jäteastian on oltava tyhjä keskeytyksen alkaessa. 

Keskeytyksen kestäessä enintään kuusi (6) kuukautta asiasta sovitaan Vestia Oy:n 
kanssa. Ilmoituksen voi tehdä verkossa: www.vestia.fi/asioi-verkossa/ 

Yli kuuden (6) kuukauden jäteastian tyhjennysten keskeytystä haetaan jätelau-
takunnalta. Keskeytyspäätökset tehdään aina määräajaksi.

Keskeytys voidaan myöntää vain silloin, kun kiinteistö on täysin käyttämättä. Jos 
kiinteistöä käytetään esimerkiksi satunnaiseen yöpymiseen tai vapaa-ajan asun-
tona, ei keskeytystä voida myöntää.
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6. Jätteiden lajittelu

Poltettavalla jätteellä tarkoitetaan yhdyskun-
tajätettä, joka jää jäljelle, kun jätteestä on ke-
rätty erilleen jätelajeittain yksilöidyt jakeet. 
Kiinteistöillä syntyvästä poltettavasta jätteestä 
on lajiteltava erikseen biojäte, kartonki-, lasi- ja 
muovipakkaukset, keräyspaperi, pienmetalli 
ja muut kiinteistöllä syntyvät jätelajit, kuten: 
puutarhajäte, risut ja oksat, sähkölaitteet, teks-
tiilijätteet, vaarallinen jäte sekä suurikokoiset 
jätteet. Poltettavan jätteen astiaan voi lait-
taa pieniä määriä palamatonta ainetta, kuten 
hehkulamppuja, posliiniastioiden sirpaleita ja 
pieniä määriä PVC-esineitä. 

Poltettava jäte

Poltettavan jätteen astiaan ei saa laittaa:
• nestemäisiä jätteitä

• palo- ja räjähdysvaaran aiheuttavia jätteitä

• vaarallisia jätteitä

• lääkkeitä

• erityisjätteitä

• hiekoitushiekkaa ja maa-aineksia

• jauhesammuttimia

• suuria määriä rakennus- tai purkujätettä 

• suuria määriä puutarhajätettä tai risuja

• aineita tai esineitä, jotka voivat aiheuttaa vaaraa tai työturvallisuusriskin 
jäteautonkuljettajalle tai jätteen käsittelijälle

• jätteitä, jotka voivat hankaloittaa jäteastian tyhjentämistä, kuormaamista 
tai purkamista.

Biojäte on biologisesti hajoavaa elintarvike- ja 
keittiöjätettä ja elintarviketuotannossa syn-
tyvää vastaavaa jätettä. Biojäte on lajiteltava 
erikseen tai kompostoitava yli viiden huoneis-
ton kiinteistöiltä sekä kaikilta kiinteistöiltä yli 
10 000 asukkaan taajamissa heinäkuusta 2024 
lähtien. Jos kiinteistö ei kuulu biojätteen erillis-
keräyksen piiriin tai biojätettä ei kompostoida, 
biojäte laitetaan poltettavan jätteen jäteas-
tiaan.

Biojäte
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Isot erät
Suurikokoiset jätteet, kuten huonekalut tai isot jätemäärät, kuten remontti-
jätteet, kiinteistön haltijan on toimitettava Vestia Oy:n lajittelupihoille.

Hyötyjätteet Poistotekstiilit
Kartonki, lasi- ja muovipakkauk-
set, keräyspaperi ja pienmetalli 
toimitetaan joko ekopisteelle, 

Vestian lajittelupihalle tai kiinteis-
tön omaan keräysastiaan.

Poistotekstiilit toimitetaan vuo-
desta 2023 lähtien joko kunnan 
tai Vestia Oy:n järjestämään alu-

eelliseen keräyspisteeseen.

Sähkölaitteet ja 
vaaralliset jätteet

Puutarhajäte,
risut ja oksat

Sähkölaitteet, vaaralliset 
jätteet, akut ja paristot toimi-
tetaan maksutta Vestia Oy:n 

lajittelupihoille.

Puutarhajäte, risut ja oksat toi-
mitetaan Vestia Oy:n lajittelupi-
hoille tai kunnan osoittamaan 

keräyspaikkaan.
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7. Jätteiden vastaanottopaikat

Ekopisteille voi viedä kotitaloudessa 
syntyviä

• lasipakkauksia
• keräyspaperia
• pienmetallia
• kartonki- ja muovipakkauksia (ei 

kerätä kaikilla pisteillä).

Joillain pisteillä on myös UFF:n vaate-
keräys. Vaatekeräykseen voi viedä eh-
jät ja puhtaat vaatteet, kengät ja ko-
dintekstiilit.

Jos ekopisteen jäteastia on täynnä, jä-
tettä ei saa jättää astian viereen, vaan 
jäte tulee viedä toiselle ekopisteel-
le. Kaikki alueen ekopisteet löytyvät 
osoitteesta kierratys.info.

Ekopisteet
Lajittelupihoille voi viedä jätteet, jot-
ka eivät sovellu omaan jäteastiaan tai 
ekopisteille. 

Tällaisia jätteitä ovat mm. 
• kodin vaaralliset jätteet
• rikkinäiset sähkölaitteet
• rakennus- ja purkujätteet
• piha- ja puutarhajätteet
• muut kodin jätteet. 

Lajittelupihoille vastaanotetaan jä-
tettä enintään henkilöauton peräkär-
rykuormina. Tätä isommat jäte-erät 
tulee toimittaa Ylivieskan jätekeskuk-
seen vaaka-aseman kautta.

Lajittelupihat ja jätekeskus

Vanhentuneet lääkkeet, elohopeamittarit ja injektioneulat tulee viedä apteekkiin. 
Injektioneulat tulee pakata kovaan ja tiiviisti suljettavaan astiaan ennen apteekkiin 
toimittamista.

Apteekit

Lisää lajitteluohjeita löytyy Vestian verkkosivuilta: 
www.vestia.fi 

13



8. Jätehuoltomaksut

Perusmaksulla katetaan sellaisia jätehuollon kustannuksia, joita ei voida kohdis-
taa kenellekään yksittäiselle jätteentuottajalle. 

Tällaisia kustannuksia muodostuu mm. 
• kierrätysneuvonnasta
• ekopisteiden ja lajittelupihojen ylläpidosta
• vaarallisten jätteiden vastaanotosta ja käsittelystä
• jätelautakunnan toiminnasta. 

Jokainen Vestian toimialueella vakinaiseen asumiseen käytettävä asuinkiinteis-
tö ja vapaa-ajan asunto on velvollinen suorittamaan jätehuollon perusmaksun.

Kiinteistön haltija voi poikkeustilanteissa hakea perusmaksun kohtuullistamista 
tai maksun perimättä jättämistä jätelautakunnalta. Hakemus on tehtävä kirjalli-
sesti 14 vuorokauden kuluessa laskun saapumisesta. Hakemus löytyy osoitteesta: 
ylivieska.fi/asuminen-ja-ymparisto/ymparistonsuojelu/jokilaaksojen-jatelautakunta/

Perusmaksun kohtuullistamispäätös tehdään aina määräajaksi ja määräaika 
katsotaan tapauskohtaisesti. Jos olosuhteet kiinteistöllä muuttuvat, päätös rau-
keaa ilman erillistä päätöstä. 

Jäteastian tyhjennys- ja kuljetusmaksuja ei kohtuullisteta eikä poisteta jälkikä-
teen, jos tyhjennykset ovat tapahtuneet laskutuksen mukaisesti ja asiakas ei ole 
ilmoittanut tarvittavista muutoksista. 

• vakituinen asunto on todistettavasti tyhjillään, jolloin peritään vapaa-
ajan asunnon perusmaksu.

• vakituisen asunnon käyttötarkoitus on todistettavasti vapaa-ajan käyt-
tö, jolloin peritään vapaa-ajan asunnon perusmaksu.

Perusmaksu

Perusmaksua voidaan kohtuullistaa, jos: 

• tontilla sijaitsee useampi saman henkilön omistama rakennus, jotka 
ovat saman talouden käytössä, perusmaksu peritään vain yhdestä 
rakennuksesta. Huom! Mikäli rakennukset ovat useamman talouden 
käytössä (eri omistajat, kuolinpesät ja perikunnat), peritään perus-
maksu jokaisesta rakennuksesta.

• kahden huoneiston talon molemmat huoneistot ovat saman talou-
den käytössä (käytössä yhteinen keittiö ja pesutilat). Tällöin perus-
maksu peritään vain yhdestä huoneistosta.

• kiinteistöstä on tehty ilmoitus sen käyttökelvottomuudesta ja ilmoitus 
on hyväksytty.

Perusmaksu voidaan jättää perimättä, jos:
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Jäteastian tyhjennysmaksu
Jäteastian tyhjennysmaksun suuruuteen vaikuttaa jäteastian koko ja tyhjennys-
kertojen määrä. Lisäksi maksuun voivat vaikuttaa mahdolliset lisäjätteet tai jä-
teautonkuljettajalle aiheutunut lisätyö, esim. jäteastian pitkästä siirtomatkasta.

Muut maksut
Siirtomaksu 
Siirtomaksu peritään, jos jäteauto ei pääse vähintään 10 metrin etäisyydelle 
astiasta.  
 
Peruutusmaksu 
Jos jäteautonkuljettaja joutuu peruuttamaan jäteastialle yli 50 metrin matkan 
kääntymispaikan puuttumisen takia, peritään jäteastian tyhjennysmaksun 
lisäksi peruutusmaksu. Astian voi siirtää lähimmän kulkukelpoisen tien varteen, 
jolloin peruutusmaksua ei tule maksettavaksi. 

Hukkakäyntimaksu
Jos tyhjennysvuorossa oleva astia on tyhjä, peritään hukkakäyntimaksu. Hukka-
käyntimaksu peritään myös niissä tapauksissa, jolloin astiaa ei voida tyhjentää 
kuljettajasta riippumattomasta syystä, kuten: auraamaton tai liukas piha, kulku 
astialle estynyt tai pihalla irti oleva koira. Jäteautonkuljettaja käy tyhjentämässä 
jäteastian sovitun tyhjennysvälin mukaisesti aina siihen saakka, kun muutokses-
ta ilmoitetaan Vestia Oy:lle. 
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9. Kompostointi
Kompostointi-ilmoitus

Kompostoinnin aloittamisesta ja lopettamisesta on aina teh-
tävä kirjallinen ilmoitus Jokilaaksojen jätelautakunnalle vä-
hintään kahden (2) kuukauden sisällä kompostoinnin aloitta-
misesta/lopettamisesta. Ilmoitus on tehtävä myös silloin, kun 
biojätteen erilliskeräysvelvoite ei koske kiinteistöä. Biojätteen 
kompostoinnista tehtävä ilmoitus on uusittava jätelautakun-
nalle viiden (5) vuoden välein. 

Kompostointi-ilmoituslomake löytyy Jokilaaksojen jätelauta-
kunnan verkkosivuilta: www.ylivieska.fi/asuminen-ja-ymparisto/
ymparistonsuojelu/jokilaaksojen-jatelautakunta/

Kompostointi-ilmoituslomakkeella on mahdollista ilmoittaa 
myös poltettavan jätteen astian tyhjennysvälin pidentämisestä 
kuuteen (6) tai kahdeksaan (8) viikkoon. 

Kimppakompostori
Kompostori voi olla myös useamman kiinteistön tai huoneis-
ton yhteinen ns. kimppakompostori. Kompostorin tilavuus tu-
lee olla riittävä kaikkien biojätteille, huomioiden kylmien vuo-
denaikojen aiheuttama hidastuminen kompostoitumisessa.

Kimppakompostorille on nimettävä vastuuhenkilö. Vastuu-
henkilön tulee tehdä kompostointi-ilmoitus jätelautakunnalle 
kaikkien kimppakompostoria käyttävien kiinteistöjen tai huo-
neistojen osalta. Mikäli kompostointi lopetetaan tai vastaava 
henkilö vaihtuu, on vastuuhenkilön ilmoitettava muuttuneet 
tiedot Jokilaaksojen jätelautakunnalle.

Kompostorin sijoittaminen
Kompostori on sijoitettava, rakennettava ja ylläpidettävä niin, 
että sen käytöstä ei aiheudu haittaa tai vaaraa terveydelle tai 
ympäristölle. Kompostori tulee sijoittaa kiinteistölle vähintään 
5 metrin etäisyydelle kiinteistön rajasta, ellei naapurin kanssa 
sovita pienemmästä etäisyydestä. Kompostoinnista ei saa ai-
heutua roskaantumista. 

Kompostointiin kelpaavat jätteet
Kompostoriin ei saa laittaa muuta kuin kompostoituvaa jätet-
tä. Kompostoriin ei myöskään saa laittaa vieraslajeiksi luokitel-
tuja kasveja tai niiden osia.

Kompostia ei saa poistaa kompostorista ennen kuin jätteet 
ovat maatuneet. Maatuneen kompostin voi jälkikompostoida 
kompostorin ulkopuolella riittävää huolellisuutta noudattaen. 
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Kompostorin vaatimukset

Huom! Bokashilla tai muulla vastaavalla menetelmällä käymisprosessoitu biojä-
te tulee jälkikäsitellä kompostoimalla suljetussa ja ilmastoidussa lämpökompos-
torissa. 

Puutarhajätteen ja ulosteperäisten jätteiden 
kompostointi
Puutarhajätettä saa kompostoida avonaisessa, tarkoitukseen suunnitel-
lussa lämpöeristämättömässä kompostorissa tai kehikossa. Puutarha-
jätettä ei saa kuljettaa puistoihin tai muille yleisille tai yksityisille alueille.  
 
Kuivakäymäläjätettä, lemmikkieläinten ulosteita ja jätehuoltomää-
räysten 8 luvussa tarkoitettua saostussäiliö- tai pienpuhdistamo-
lietettä saa kompostoida vain sitä varten suunnitellussa suljetus-
sa ja hyvin ilmastoidussa kompostorissa. Kompostorin tulee olla 
haittaeläimiltä suojattu eikä kompostorista saa päästä valumavesiä maa-
han. Ulosteperäisen jätteen kompostointiaika on vähintään yksi vuosi. 
 
Puutarhajätteen ja ulosteperäisten jätteiden kompostoinnista ei tarvitse 
tehdä kompostointi-ilmoitusta.

Suljettu

Suunniteltu 
biojätteen 

kompostointia 
varten

Lämpöeristetty

Haittaeläinten 
pääsy estetty

Hyvin 
ilmastoitu

Riittävän suuri biojät-
teen määrään ja kom-
postoitumisen vaati-
maan aikaan nähden
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10. Yleisötilaisuuksien jätehuolto
Yleisötilaisuuden järjestäjä vastaa tilaisuuden jätehuollosta. Järjestäjä vastaa 
myös tilaisuuden jätehuoltoon liittyvästä neuvonnasta tilaisuuden aikana sekä 
jätteiden lajittelusta ja erilliskeräämisestä. 

Yleisötilaisuuksissa, joissa tarjoillaan elintarvikkeita, tulee 
poltettavasta jätteestä lajitella ja erilliskerätä omiin jäteas-

tioihinsa vähintään seuraavat jätelajit: 

Jätelaji Erilliskerättävä, jos

Biojäte jätettä syntyy vähintään 10 kg

Kartonkipakkaukset ja pahvi jätettä syntyy vähintään 5 kg

Keräyslasi jätettä syntyy vähintään 2 kg

Pienmetalli jätettä syntyy vähintään 2 kg

Muovipakkaukset jätettä syntyy vähintään 5 kg
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11. Jätteiden muu käsittely

Jätteiden hävittäminen polttamalla on kielletty. Omassa takassa, uunissa yms. 
tulipesässä saa polttaa käsittelemätöntä puujätettä, risuja ja oksia sekä vähäisiä 
määriä keräykseen kelpaamatonta paperia, pahvia ja kartonkia. Ainoastaan kaa-
va-alueiden ulkopuolella saa polttaa avopolttona vähäisiä määriä kuivia risuja ja 
oksia yms. Polttaminen ei saa aiheuttaa naapurustolle savu-, noki-, haju- tai ter-
veyshaittoja. 

Jätteiden polttaminen

Jätteiden hautaaminen maahan tai upottaminen vesistöön on kielletty. 
Kuolleet lemmikkieläimet saa hävittää Ruokaviraston ohjeiden mukaisesti en-
sisijaisesti joko hautaamalla tai tuhkaamalla. Pienikokoiset lemmikkieläimet ja 
luonnonvaraiset pieneläimet, joihin ei liity tarttuvan taudin riskiä, saa laittaa kiin-
teistön poltettavan jätteen astiaan. 

Jätteiden hautaaminen tai upottaminen

Kotitaloudessa syntyvää puhdasta tiili- ja betonimursketta voi käyttää pieni-
muotoisesti (enintään 300 m3) ja kertaluontoisesti omassa maanrakentamises-
sa. Hyödyntämisestä on ilmoitettava kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. 

Jätteen hyödyntäminen omassa maarakentamisessa

Jätehuoltomääräyksissä kielletään roskaaminen. Jäteastian ylläpitäjän on huo-
lehdittava jäteastian riittävästä tyhjennysvälistä ja alueen siisteydestä. Jätteiden 
siivoamisesta vastaa ensisijaisesti roskaaja. 

Roskaaminen on kielletty!

12. Jätevesilietteet ja niiden käsittely
Asuinkiinteistöissä syntyvien saostus- ja umpisäiliön tai pienpuhdistamon liet-
teiden tyhjennyksen voi tilata sellaiselta yritykseltä, joilla on lupa tällaiseen toi-
mintaan. Jätevesiliete on tyhjennettävä vähintään kerran vuodessa. Jätevesiliet-
teet ja umpisäiliöiden jätevedet sekä muut vastaavat lietteet tulee viedä kunnan 
hyväksymään vastaanottopaikkaan. 

Seuraa vuosittain umpisäiliön täyttymistä ja täyttymishälyttimen toimintaa, tyh-
jennytä umpisäiliöt tarvittaessa, kuitenkin vähintään viiden vuoden välein.
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Jokilaaksojen jätelautakunta

jatelautakunta@ylivieska.fi

PL 70, 84101 Ylivieska

www.ylivieska.fi/asuminen-ja-ymparisto/
ymparistonsuojelu/jokilaaksojen-jatelautakunta/


