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SOPIMUS JÄTEHUOLTOPALVELUSTA 
 

Tällä sopimuksella sovitaan Lapin Jätehuolto kuntayhtymän tarjoamista 
jätehuoltopalveluista, jätteiden vastaanotosta, käsittelypalveluista sekä laskutuksesta.  
 
Jätteen haltija on tietoinen toimialueensa jätehuollon palvelutarjonnasta ja pyytää muun 
kohtuullisin ehdoin saatavan palvelun puutteen vuoksi, että sopimuksen kohteena olevat 
jätelajit vastaanotetaan jätelain 33§:n mukaisena kunnan toissijaisella vastuulla kuuluvana 
jätteenä (TSV-palvelu).   
 

 
1. SOPIJAPUOLET 

 
1.1.  Jätehuoltopalvelun tarjoaja 

 
Palvelun tarjoaja Lapin Jätehuolto kuntayhtymä (myöhemmin Lapeco) 
  Piiskuntie 5 A 
  99800 IVALO  
Y-tunnus  2008197-9 
Yhteyshenkilö  Janne Vuolli 
Puhelin  0400 279 165 
Sähköposti janne.vuolli@lapeco.fi 
 

1.2. Jätteen toimittaja / kuljetuspalvelujen tilaaja 
 
yritys ___________________________________ 
osoite ___________________________________ 
Y-tunnus ___________________________________ 
yhteyshenkilö ___________________________________ 
puhelin ___________________________________ 
sähköposti ___________________________________ 
 

1.3. Laskutusosoite 
 

verkkolaskuosoite             _____________________________ 
verkkolaskuoperaattori    _____________________________ 
paperilaskut 
lähiosoite ___________________________________ 
postinumero ___________________________________ 
postitoimipaikka ___________________________________ 

 
 

2. JÄTEHUOLTOPALVELUT 
 

Tällä sopimuksella Lapin Jätehuolto kuntayhtymä tuottaa jätteen toimittajalle 
jätehuoltopalveluja jätelain (646/2011) 33 §:n mukaisesti. Sopimus koskee jätteen 
vastaanottoa ja/tai astiakohtaista kuljetus- ja käsittelypalvelua.  
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Lapeco voi ottaa käsittelyyn ainoastaan sen voimassa olevan ympäristöluvan mukaisia 
jätteitä. Tarvittaessa Lapeco toteaa jätteen soveltuvuuden käsittelyyn jätelaji- tai jäte-
eräkohtaisesti.  
 
Jätteen toimittajan velvollisuutena on olla selvillä jätteen ominaisuuksista ja toimittaa 
tarvittaessa selvitys kelpoisuudesta Lapecon tai sen alihankkijoiden ympäristöluvan 
mukaiseen käsittelyyn tai vastaava muu mahdollinen selvitys jätteen ominaisuuksista. 
Sopimus ei sido toimittajaa toimittamaan jätettä yksinomaan Lapecon tarjoamaan 
käsittelyyn. 
 
Tämä sopimus koskee jäteaseman jätehuoltopalveluita. Kiinteistöittäisen jätteenkuljetuksen 
osalta yritys täyttää lisäksi tämän sopimuksen liitteen, jossa määritellään kiinteistöittäisen 
keräyksen osalta tarkemmat sopimusehdot. 

 
3. HINNAT 

 
Jätehuoltopalveluista peritään toimituseräkohtaisesti määriteltyä palvelumaksua, joka 
perustuu kulloinkin voimassa olevan kunnan jätehuoltoviranomaisen hyväksymään 
jätetaksaan. Voimassa olevat hinnastot ja taksa ovat ladattavissa kuntayhtymän nettisivuilta 
osoitteesta: www.lapeco.fi. 
 
4. ARVONLISÄVERO 
 
Kaikki sopimuksessa mainitut hinnat on ilmoitettu arvonlisäverottomina (ALV 0 %).  
Hintoihin lisätään kulloinkin voimassa oleva arvonlisävero. 

 
5. HINNANTARKISTUKSET 

    
Lapeco pidättää oikeuden hinnanmuutoksiin sopimuskauden aikana. Kaikki sopimuksessa 
mainitut hinnat on sidottu Lapecon kulloinkin voimassaolevaan taksan mukaiseen 
hinnastoon. Mahdollisista hinnanmuutoksista ilmoitetaan yhtä kuukautta ennen kuin hinnat 
astuvat voimaan. 
 
Mahdolliset lakiin tai verotukseen tulevat muutokset ja niiden tuomat hintojen tai 
hinnanalennusten määräytymisen vaikutukset huomioidaan vastaavasti tämän sopimuksen 
hinnoissa muutospäivästä lukien. 
 
Osapuolilla on oikeus purkaa sopimus, mikäli hinnan tarkistus johtaa kohtuuttomaan 
sopimusehtoon.  

 
6. LASKUTUS 
 
Palveluiden laskutus tapahtuu kuukausittain jälkikäteen. Viivästyskorko on korkolain 
mukainen. Lapeco ei peri erillisiä laskutuslisiä. 
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7. MAKSUEHDOT  
 
Lapeco veloittaa sopimuksen mukaisen maksun vastaanotetuista jätteistä. Kuormaan 
kuulumattomien jätejakeiden kulut laskutetaan kulloinkin voimassaolevan hinnaston 
mukaan. Maksuaika on 14 vuorokautta laskun päiväyksestä, ellei toisin ole sovittu. Tilaaja on 
velvollinen maksamaan viivästysajalta viivästyskorkoa korkolain (633/82) mukaisesti. 

 
8. SOPIMUKSEN SIIRTÄMINEN  
 
Tätä sopimusta ei voi siirtää kolmannelle osapuolelle ilman toisen osapuolen kirjallista 
suostumusta. 
 
9. SOPIMUKSEN PURKAMINEN 

 
Sopimuskumppaneilla on oikeus purkaa sopimus, jos jätehuoltokeskuksen ohjeita 
laiminlyödään toistuvasti, jäte on toistuvasti vaatimuksia vastaamatonta tai jos jätteen 
tuottaja toistuvasti, huomautuksista huolimatta laiminlyö saatavien suorittamista. 
 
10. ERIMIELISYYKSIEN RATKAISEMINEN 

 
Sopimusta koskevat erimielisyydet ratkaistaan ensivaiheessa neuvotteluin. Mikäli 
neuvottelut eivät johda tulokseen, erimielisyydet ratkaistaan Lapin käräjäoikeudessa. 
 

 
11. SOPIMUKSEN VOIMASSAOLO 

   
Sopimus on voimassa kolme vuotta allekirjoituspäivämäärästä lukien. Sopimus voidaan 
irtisanoa sopimuskauden aikana yhden kuukauden molemmin puoleisella irtisanomisajalla.  
 
 
12. ALLEKIRJOITUKSET 
 
Tätä sopimusta on tehty kaksi saman sisältöistä kappaletta, yksi kummallekin sopijapuolelle. 
 
Päiväys _____/_____ 20___ 

 
 
Lapin Jätehuolto kuntayhtymä Yritys   

 
  
 _____________________________ ___________________________ 
Osmo Aikio    Allekirjoitus ja nimenselvennys 
Toimitusjohtaja   
 
 
Liite, TSV-sopimuksen liite   
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