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SOPIMUS PERTUNMAAN KUNNAN JÄTEHUOLTOPALVELUIDEN JÄRJESTÄMISESTÄ 

1. SOPIMUSOSAPUOLET 

Pertunmaan kunta (”Kunta”) 

Pertun;e 14 

19430 Pertunmaa 

Y-tunnus: 0165867-2 

Kymenlaakson Jäte Oy (”Yh;ö”) 

Ekokaari 50 

xxx Kouvola 

Y-tunnus 1093000-9 

2. TAUSTA 

Kunta voi päätöksellään hankkia jätehuoltopalvelut tätä varten perustetulta erillisiltä 
osakeyh;ölle.  Kymenlaakson Jäte Oy on tarjonnut Pertunmaan kunnalle mahdollisuuTa 
liiTyä yh;ön osakkaaksi. Jäteyh;öön osakkaaksi liiTyminen tarkoiTaa jätehuoltovastuiden 
siirtymistä jäteyh;ölle, joka tässä yhteydessä on Kymenlaakson Jäte Oy, ja viranomais-
velvoiTeiden siirtymistä yhteiselle jätelautakunnalle, joka tässä yhteydessä on Kymen 
Jätelautakunta.  

Pertunmaan kunnanvaltuusto hyväksyi 15.11.2021 teknisen lautakunnan päätöksen 
2.11.2021 § 21 jätehuollon palveluiden uudelleen järjestämisestä Kymenlaakson Jäte Oy:n 
kanssa. Kymenlaakson Jäte Oy:n ylimääräinen yh;ökokous hyväksyi xx.12.2021 Pertunmaan 
kunnan osakkaaksi.   

Pertunmaan kunnan tulee hyväksyä ja allekirjoiTaa erillinen osakassopimus. Kymenlaakson 
Jäte Oy:n tulee osakassopimuksen mukaan oTaa lain mukaan kun;en vastuulle kuuluvat 
jätehuoltotehtävät hoideTavakseen sen mukaan kuin kunnat pääTävät.  

Pertunmaan kunnan hyväksyessä Kymenlaakson Jäte Oy:n osakassopimuksen yh;ö on valmis 
oTamaan hoitaakseen 1.1.2023 alkaen Pertunmaan kunnan jätehuollon palvelutehtävät siten 
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kuin 19.7.2021 voimaan tulleessa jätelaissa (714/2021) säädetään ja siinä laajuudessa kuin 
Pertunmaan kunta pääTää.  

Jätehuoltotehtävien siirtoa Pertunmaan kunnalta Kymenlaakson Jäte Oy:lle aloitetaan 
valmistella ja toteuTamaan 1.1.2022. Tehtävien siirron periaaTeista sovitaan tällä 
palvelusopimuksella. 

3. SOPIMUKSEN KOHDE 

Tämä sopimus koskee Pertunmaan kunnan ja Kymenlaakson JäFeen välistä yhteistyötä 
aikavälillä 1.1.2022-31.12.2022 siten, eTä Pertunmaan kunnan jätehuoltopalvelun tehtävät 
siirtyvät vaiheiTain Kymenlaakson Jäte Oy:lle.  

Pertunmaan kunnan siirtyessä Kymenlaakson Jäte Oy:n osakkaaksi 1.1.2023 alkaen, 
Kymenlaakson Jäte Oy hoitaa osakassopimuksen mukaises; Kunnan vastuulle kuuluvat 
jätehuoltotehtävät voimassa olevan lainsäädännön ja sen mukaan kuin Kunta pääTää.  

4. SIIRTYVÄT JÄTEHUOLLON PALVELUTEHTÄVÄT 

4.1. Aluekeräyspisteet, yhteiskeräyspisteet ja ekopisteet 

Vuoden 2022 aikana Pertunmaan kunnan alueella olevat aluekeräyspisteet suljetaan, ja ne 
korvataan lukollisilla yhteiskeräyspisteillä. Lisäksi Kymenlaakson Jäte Oy tekee Pertunmaan 
kunnan alueella täydentävien ekopisteiden kartoituksen ja perustaa tarpeen mukaan 
esimerkiksi 2-3 (kpl) uuTa ekopisteTä hyötyjäTeiden keräykseen Pertunmaan kunnan 
alueelle.  

Kunta vastaa aluekeräyspisteiden alasajosta. Yh;ö puolestaan vastaa lukollisten 
yhteiskeräyspisteiden ja uusien ekopisteiden perustamisesta. Vanhojen toimintojen alasajo ja 
uusien toimintojen ylösajo tehdään koordinoidus; siten, eTä aikataulu sovitaan yhteistyössä 

ja Yh;ö koordinoi tähän liiTyvää vies;ntää ja asiakaspalvelua.  

4.2. Jäteasemapalvelut, vaarallisten jäFeiden keräys ja täydentävät palvelut 

Vuoden 2022 aikana Kymenlaakson Jäte Oy arvio ja kehiTää Pertunmaan kunnan nykyisiä 
jäteasemapalveluita ja vaarallisten jäTeiden keräystä sekä näihin liiTyviä kuljetuksia ja 
keräystoimintoja. Vuoden 2022 aikana Yh;ö kilpailuTaa em. toimintoihin liiTyvät 
palvelutoiminnot ja tarpeen mukaan kehiTää esimerkiksi kyl;tyksiä ja täydentää 
keräysas;oita. Lisäksi Yh;ö arvioi uusien palveluiden tarpeita, kuten mökkiläisille suunnatut 
palveluita, ja täydentää niitä tarpeen mukaan. 

4.3. Kiinteistöjen asRatyhjennyksen, jäFeiden kuljetukset ja käsiFelytoiminnot 
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Pertunmaan kunnan siirtyessä Kymenlaakson Jäte Oy osakkaaksi, Yh;ö oTaa hoitaakseen 
Kunnan omien kiinteistöjen ja asuinkiinteistöjen as;atyhjennykset ja kuljetukset sekä näihin 
liiTyvät jäTeiden vastuullisen käsiTelyn, siten kuin jätelain (714/2021) säädetään, ja siinä 
laajuudessa kuin Pertunmaan kunta pääTää.   

Jätelain (714/2021) mukaan kunnan vastuulle siirtyy kiinteistöjen bio- ja hyötyjäTeiden 
kuljetuspalvelut. Mikäli Pertunmaan kun pääTää, niin Yh;öllä on mahdollisuus oTaa 
hoitaakseen myös sekä sekajäTeen eTä saostus- ja umpisäiliöiden kuljetuspalvelut Kunnan 
siirtopäätöksellä. 

Vuoden 2022 aikana Kymenlaakson Jäte Oy valmistelee kiinteistöjen as;oiden kuljetus- ja  
käsiTelytoimintojen siirtymistä siten, eTä Yh;ön sähköiseen logis;ikanohjausjärjestelmään 
luodaan asukas- ja kiinteistökohtaiset rekisterit, joista myöhemmin todennetaan 
työsuoriTeet. Yh;ö vastaa rekisterien ylläpidosta.  

Yh;ö laa;i vuoden 2022 aikana kiinteistöjen rei;tyssuunnitelmat ja kilpailuTaa niihin liiTyvät 
kuljetukset julkisen hankintalain (499/2021) mukaises;. Jätekuljetusten kilpailutukseen 
Kymenlaakson Jäte Oy tarvitsee kunnalla olevassa oleva as;arekisterin ja myös 
kiinteistökohtaiseen keräykseen vielä kuulumaTomien kiinteistöjen asukas- ja 
kiinteistörekisteri;edot 

Yh;ö on valmis vastaamaan kiinteistöjen as;oiden kuljetus- ja käsiTelytoiminnoista vuonna 
2023 jätelain (714/2021) vaa;musten ja Kunnan tekemien siirtopäätösten mukaises;. Kun 
kiinteistöjen asiatyhjennysten jätehuolto siirtyy Kymenlaakson JäTeelle, niin Yh;ö hoitaa 
näihin liiTyvän asiakaspalvelun ja laskutuksen. 

4.4. Neuvonta, viesRntä ja valistus  

Jätelain (714/2021) 93§ mukaan kunnan on järjesteTävä neuvontaa, ;edotusta ja valistusta 
toiminnassa syntyvän jäTeen määrän ja haitallisuuden vähentämiseksi, lajiTelun 
tehostamiseksi, erilliskeräyksen lisäämiseksi ja jätehuollon asianmukaiseksi toteuTamiseksi 
sekä mainitusta toiminnasta aiheutuvan roskaantumisen ehkäisemiseksi. Neuvonnassa on 
kiinniteTävä erityistä huomiota elintarvikejäTeen määrän vähentämiseen.  

Vuoden 2022 aikana Pertunmaan kunnan jätelain 93 § mukaiset neuvonta-, ;edotus- ja 
valistustoiminta siirretään Kymenlaakson Jäte Oy:lle asteiTain yhdessä sovitussa aikataulussa. 
Pertunmaan kuntalaiset saavat käyTöönsä vuoden 2022 aikana muun muassa Kymenlaakson 
neuvontapuhelinpalvelut, sähköisen neuvontapalvelun, isännöitsijöille ja taloyh;öille 
tarkoitetut palveluneuvojan palvelut sekä erikseen soviTuja neuvonta-;laisuuksia esimerkiksi 
koululaisille ja erilaisissa kunnan julkisissa tapahtumissa. 

  

5. LASKUTUS 
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Kymenlaakson Jäte Oy:n palvelutoimintojen siirtämisestä Pertunmaan kunnan käyTöön 
tämän sopimuksen koh;en 4.1.- 4.4. mukaises;, veloitetaan 16 540 €, (alv 0 %.) Veloitus 
tapahtuu kahdessa (2) erässä: 31.5.2022 ja 30.11.2022. Maksuaika 14 vrk. 

Kymenlaakson Jäte Oy:n omistajaksi liiTyessä Pertunmaan kunta hankkii asukaslukuun 
suhteutetun määrän uusia osakkeita osakepääoman korotuksessa. Kymenlaakso Jäte Oy:n 
yh;öjärjestyksen mukaan yh;ökokous hyväksyy osakepääoman korotuksen Pertunmaan 
kunnalle suunnatulla osakeannilla. Yh;öjärjestyksen mukainen Kymenlaakson JäTeen 
osakkeen nimellisarvo on 336,38 €/ kpl. Pertunmaan kunnan yhteistyötarjouksen jäTämisen 
hetkellä  Pertunmaan osakkeiden hinnaksi oli arvioitu 9 082 €. Lopullinen osakkeiden hinta 
määräytyy yh;ökokouksen hetken mukaisilla ajantasaisilla ;edoilla. 

8. SOPIMUKSEN VOIMASSAOLOAIKA  

Tämä sopimus on voimassa 1.1.2022-31.12.2022.  

9. SOPIMUKSEN PURKAMINEN 

Jos sopimuksen noudaTamisessa ilmenee epäselvyyksiä, ;laajan ja laskuTajan välillä on 
asiasta ensin neuvoteltava. Mikäli laskuTaja ei kirjallisesta kehotuksesta huolimaTa 
kohtuullisessa ajassa korjaa suoritustaan, voidaan sopimus purkaa pääTymään väliTömäs;. 

10. YLIVOIMAINEN ESTE 

Lakon, saarron, työsulun tai muiden force majeure –tapauksien vallitessa osapuolet 
vapautuvat velvollisuuksistaan siltä ajalta, jonka mainitut olosuhteet kestävät. Tilaajalla on 
kuitenkin oikeus ;lapäises; oTaa hoitaakseen laskuTajan tehtävät, mikäli se olosuhteet 
huomioon oTaen on tarpeen ja mahdollista. 

11. YHTEYSHENKILÖT 

Kymenlaakson Jäte Oy 
toimitusjohtaja Ka; Manskinen 
puh. 050 3018167 
ka;.manskinen@kymenlaaksonjate.fi 

Pertunmaan kunta 
tekninen johtaja Jouni Huusari 
puh. 040 6727556 
jouni.huusari@pertunmaa.fi 

Tätä sopimusta on tehty kaksi samanlaista kappaleTa, yksi kullekin osapuolelle. 

Pertunmaalla   xx.xx.2021  Kouvolassa  xx.xx.2021 

PERTUNMAAN KUNTA  KYMENLAAKSON JÄTE OY 

mailto:kati.manskinen@kymenlaaksonjate.fi
mailto:jouni.huusari@pertunmaa.fi
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Jouni Huusari    Ka; Manskinen 

tekninen johtaja  toimitusjohtaja


