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KIINTEISTÖITTÄINEN JÄTTEENKERÄYSPALVELU 
 
Sopijaosapuolet:  
 
Palvelun tarjoaja Lapin Jätehuolto kuntayhtymä 

 Piiskuntie 5 A 
 99800 IVALO  

  Y-tunnus 2008197-9 
  040 351 1771 (arkisin klo 9.00-15.30) 
  asiakaspalvelu@lapeco.fi 
Tilaaja  
 
Yrityksen nimi ___________________________________ 
 
Tyhjennysosoite ___________________ 
Postinumero ______________________ 
Postitoimipaikka ___________________ 
Astiakoko ________________________ 
Tyhjennysväli _____________________ 
 
 
Tyhjennysosoite ___________________ 
Postinumero ______________________ 
Postitoimipaikka ___________________ 
Astiakoko ________________________ 
Tyhjennysväli _____________________ 
 
 

Tyhjennysosoite ___________________ 
Postinumero ______________________ 
Postitoimipaikka ___________________ 
Astiakoko ________________________ 
Tyhjennysväli _____________________ 
 
 
Tyhjennysosoite ___________________ 
Postinumero ______________________ 
Postitoimipaikka ___________________ 
Astiakoko ________________________ 
Tyhjennysväli _____________________ 
 

 
Sopimuksen ehdot 

1. Palvelujen hinnat määräytyvät kulloinkin voimassaolevan jätemaksutaksan mukaan. Taksa on 
ladattavissa osoitteesta www.lapeco.fi.  
 

2. Lakon, saarron, työsulun tai muiden force majeure-tapauksien vallitessa tilaaja ja tarjoaja 
sopivat jätteenkuljetus- ja käsittelypalveluista erikseen. 
 

3. Kiinteistön jäteastiat tyhjennetään sovitun aikataulun mukaisesti. Muutokset tilattuun palveluun 
tulee tehdä kuntayhtymän asiakaspalvelun kanssa.  

 
4. Jos sovitun palvelun mukaisella käyntikerralla kiinteistön jäteastia on tyhjä, peritään käynnistä 

taksan mukainen maksu. 
 

5. Erikseen tilattavista jäteauton reitille sopimattomista palveluista peritään taksan mukainen 
jäteastian tyhjennysmaksu ja sen lisäksi jäteauton kilometrikorvaus toteutuneen mukaan.  

 
6. Mikäli kiinteistön jätekatos on lukittu, luovuttaa tilaaja kuittausta vastaan avaimen jäteauton 

kuljettajalle.  
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7. Kiinteistön jätteenkeräilyvälineet ovat kiinteistön haltijan vastuulla ja niiden tulee olla 
jätteenkeräykseen soveltuvia ja turvallisia käyttää ja tyhjentää. Jäteastioiden määrä ja koko 
tulee mitoittaa kiinteistön jätteentuottoa ja tilattua tyhjennysrytmiä vastaavasti.  
Jätteenkeräyspaikan ja jätteenkeräysvälineiden siisteys ja kunto ovat kiinteistön vastuulla. 
Urakoitsija ei vastaa mahdollisista koneellisen tyhjennyksen aikana sattuneista jäteastiarikoista. 

 
8. Jos tilaajan jätteenkeräilypaikka tai jätteenkeräilyvälineet eivät ole työturvallisia, ilmoitetaan 

asiasta tilaajalle. Kuljettajalla on oikeus kieltäytyä tyhjentämästä työturvallisuutta vaarantavia 
astioita. 

 
9. Mikäli keräilyvälineeseen on laitettu sellaisia jätteitä, jotka eivät sovellu kerättäväksi, voidaan 

astia jättää tyhjentämättä. Käynnistä peritään kuitenkin taksan mukainen tyhjennysmaksu. 
 

10. Tämä jätehuoltoilmoitus on liite TSV-sopimukseen. Liitteessä määriteltyjen palvelujen 
voimassaoloaika on enimmillään kolme (3) vuotta TSV-sopimuksen allekirjoituspäivämäärästä 
lukien.  

 
 
Muut ehdot  

1. Sopimuksessa noudatetaan muilta osin kuntayhtymän voimassa olevia jätehuoltomääräyksiä 
sekä jätemaksutaksaa. 
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