
 

JAHOTEC OY:N YLEISET PALVELUJEN TOIMITUSEHDOT 

1.  JÄTTEIDEN TOIMITUS 
Asiakas sitoutuu ilmoittamaan Jahotec Oy:lle kunkin jäte-erän määrän sekä oikeat tiedot jätteen koostumuksesta ja 
vaara- tai haitta-aineista ennen palvelun alkamista. Jahotec Oy:llä on oikeus kieltäytyä vastaanottamasta jätettä, joka 
sisältää kiellettyjä aineita, erityisesti lääkeaineita. Mikäli jäte joudutaan sen ominaisuuksien vuoksi hylkäämään, 
kuljetetaan se asianmukaiseen vastaanottopaikkaan asiakkaan riskillä ja kustannuksella. Jätettä ei voida vastaanottaa 
käsiteltäväksi Jahotec Oy:n käsittelylaitokseen, jos jätteestä annetut tiedot ovat väärät tai puutteelliset tai jäte sisältää 
kiellettyjä aineita. Esimerkiksi jätteessä olevat lääkeaineet tai lääkeainejäämät sekä raskasmetallit estävät jätteen 
käsittelyn turvallisesti ja lakien sekä lupaehtojen mukaisesti Jahotec Oy:n käsittelylaitoksessa. Asiakas vastaa kaikista 
jätteen tietojen koostumuksen virheellisyydestä tai puutteellisista tiedoista aiheutuneista kustannuksista, jonka 
seurauksena jätteen käsittelyprosessi voi vaarantua tai aiheuttaa laitoksen toiminnan keskeytyksen. 
Jahotec Oy ei voi ottaa vastaan jätteitä, jotka sisältävät vaara-, lääke- tai haitta-aineita yli sallittujen raja-arvojen.  
 
2.  JÄTTEEN NÄYTTEISTYS JA KÄSITTELY 
Jahotec Oy ottaa tarpeelliseksi katsomansa näytteet jätteen saavuttua laitokselle. Jos analyysitulokset ja asiakkaan 
jätteestä antamat tiedot poikkeavat toisistaan, asiakas voi halutessaan tutkituttaa näytteen uudelleen omalla 
kustannuksellaan asianmukaisessa, hyväksytyssä tutkimuslaitoksessa. Jätteen vastaanoton yhteydessä suoritettu 
punnitus, tarkastus ja mahdollinen näytteistys eivät vähennä lähettäjän ja asiakkaan lakisääteistä vastuuta eikä 
vastuuta jätteestä annettujen tietojen riittävyydestä ja oikeellisuudesta.  
Ellei muuta ole erikseen sovittu, tilauksessa tai puitesopimuksessa mahdollisesti ilmoitettu käsiteltävä jätemäärä on 
arvio, eikä sido Jahotec Oy:tä. Jahotec Oy voi milloin tahansa ilman korvausvelvollisuutta keskeyttää jätteen 
vastaanottamisen. Keskeytyksestä on ilmoitettava asiakkaalle 14 päivää ennen sen voimaantuloa. 
  
3.  KULJETUS 
Kuljetuspalveluissa vastuu jätteestä määräytyy kulloinkin voimassa olevien lakien mukaisesti. Lastauksen jälkeen 
asiakas vahvistaa siirtoasiakirjan allekirjoituksellaan. 
 
4.  HINTA 
Palvelujen hinta määräytyy kulloinkin voimassa olevan Jahotec Oy:n hinnaston, sekä Jahotec Oy:n suorittaman 
punnituksen ja mahdollisen näytteistyksen ja analyysien perustella. Tilauksen yhteydessä mahdollisesti vahvistettu 
hinta on sitova, kun jätteestä annetut tiedot ovat oikeat eikä niissä ole puutteita. Kaikkiin hintoihin lisätään kulloinkin 
voimassa oleva arvonlisävero sekä muut mahdolliset lakisääteiset verot ja maksut. 
 
5.  MAKSUEHDOT 
Jätteen käsittelyhinta laskutetaan asiakkaan toivomuksen mukaan joko kuukausittain, tai kun jäte on vastaanotettu 
käsittelylaitokselle. Muut palvelut ja maksut Jahotec Oy laskuttaa sopimuksen mukaan. Kukin lasku erääntyy 
maksettavaksi 14 vuorokauden kuluttua sen päiväyksestä. Viivästyskorkoa peritään korkolain mukaisesti. 
  
6. ERITYISET VELVOLLISUUDET JA VASTUU, SOPIMUKSEN PÄÄTTÄMINEN 
Asiakas on velvollinen toimittamaan jätteen jätelain sekä jäteasetuksen säädöksiä ja muita soveltuvia 
viranomaismääräyksiä noudattaen. Asiakas takaa ja vakuuttaa, että kukin jäte-erä vastaa siitä annettuja tietoja. 
Asiakas vastaa Jahotec Oy:tä ja kolmansia kohtaan kaikista vahingoista, tappioista ja kustannuksista, joita saattaa 
aiheutua siitä, että Jahotec Oy:lle annetut tiedot jätteestä ovat vääriä tai epätäydellisiä. 
 
Halutessaan asiakas voi irtisanoa sopimuksen. Irtisanominen astuu voimaan, kun asiakas on hoitanut velvoitteensa ja 
palvelun tarjoaja on tyhjentänyt mahdollisesti ennakkoon maksetut tyhjennykset. Irtisanomisaika on aina vähintään 
kaksi (2) täyttä kalenterikuukautta. 
  
7.  YLIVOIMAINEN ESTE JA VASTUUN RAJOITUKSET 
Ylivoimaisen esteestä johtuva sopimuksen täyttämättä jääminen ei aiheuta korvausvelvollisuutta kummallekaan 
osapuolelle. Seuraavia seikkoja pidetään ylivoimaisena esteenä, mikäli ne estävät sopimuksen täyttämisen tai tekevät 
sen kohtuuttoman vaikeaksi: työselkkaus tai kaikki muut sellaiset seikat, joihin osapuolet eivät itse voi vaikuttaa 
(tulipalo, sota, liikekannallepano, terrorismi tai sen uhka, takavarikko, laitteistovika, energian saannin tai tietoliikenteen 
rajoitus tai häiriö, viranomaisen toimenpide tai onnettomuus). Osapuolen, joka haluaa vedota ylivoimaiseen esteeseen, 
on ilmoitettava siitä, ja sen lakkaamisesta, kirjallisesti. 
  
7. RIITOJEN RATKAISU 
Mahdolliset erimielisyydet pyritään ensisijaisesti ratkaisemaan osapuolten kesken neuvottelemalla. Tarvittaessa 
neuvotteluihin voidaan pyytää puolueettomia tahoja helpottamaan erimielisyyksien ratkaisua. Erimielisyydet ratkaistaan 
Suomen lain mukaisesti. Mikäli neuvotteluissa ei päästä osapuolia tyydyttävään lopputulokseen, on molempien 
osapuolten oman harkintansa mukaan ja omalla riskillään mahdollisuus saattaa asia Oulun käräjäoikeuden 
ratkaistavaksi. 
 
Päivitetyt ehdot Jahotec Oy:n kotisivulla www.jahotec.fi 
 

 


