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Asiakkaan tiedot:  
Yrityksen virallinen nimi (kaupparek.muk.) 
 

Y-tunnus 

Osasto 
 

Yrityksen puhelinnumero 
 

Yrityksen sähköpostiosoite 

Verkkolaskutusosoite ja verkkolaskuoperaattori 
 

Laskutusosoite 
 

Käyntiosoite / postiosoite 
 

Yrityksen yhteyshenkilö 
 

Työnimike 
 

Puhelinnumero 
 

Sähköposti 
 

Laskutuksen yhteyshenkilö 
 

Työnimike 
 

Puhelinnumero 
 

Sähköposti 
 

 
Asiakas sitoutuu ilmoittamaan luotonantajalle mahdollisista muutoksista yritysmuodossa, omistussuhteissa, yhteystiedoissa sekä 
laskutustiedoissa.  
Tilin avaaja on varmistanut, että ostamiseen oikeutettu henkilö on antanut suostumuksensa yllä mainittujen tietojen sekä asiakkuuden 
hoitoon vaadittavien tietojen tallentamiseen Lounais-Suomen Jätehuolto Oy:n asiakasrekisteriin. 
Luotonannon ehtona on luottotietojen häiriöttömyys. Luottotiedot tarkistetaan luottotietorekisteristä. Tämän asiakaslomakkeen 
allekirjoituksella asiakas sitoutuu noudattamaan luotonantajan maksuehtoja, sekä suorittamaan luotonantajalle kuhunkin laskuun merkityn 
eräpäivän jälkeen tulevista suorituksista viivästyskorkoa kulloinkin voimassaolevan viivästyskoron mukaan ja korvaamaan luotonantajalle 
perinnästä aiheutuneet kulut. Lounais-Suomen Jätehuolto Oy:n maksumuistutukset ja perinnän hoitaa Lowell Suomi Oy. 
 

Tiedot toimitettavista jätteistä 
Jätelajit/kuvaus toimitettavista jätteistä 
 
 

Arvio jätteen tai jätekuormien määrästä /vuosi (tonnia/kpl) 
 
 

Jätteet toimitetaan  

☐ Pienkuormina lajitteluasemille (henkilö-
/pakettiautolla/peräkärryllä) 
 

☐Suurkuormina jätekeskukseen (kuorma-

autolla/vaihtolavoilla/traktorilla) 
 

Jätteiden ensisijainen toimituspaikka/toimituspaikat: 

☐Auranmaan lajitteluasema                                         

☐Topinojan jätekeskus/lajitteluasema                                                           ☐Korppoon, Houtskarin tai Utön lajitteluasema 

☐ Korvenmäen jätekeskus/lajitteluasema                                                     ☐ Kemiönsaaren lajitteluasema         

☐ Isosuon jätekeskus/lajitteluasema                                                              ☐Paimion lajitteluasema 

☐Rauhalan jätekeskus/lajitteluasema                                                            ☐Perniön lajitteluasema 

☐Yläneen lajitteluasema 
 

Vakuutan antamani tiedot oikeiksi  
 

Paikka ja päiväys __________________________________________________    ______ . ______ . 20_____ 
 
 
Asiakkaan allekirjoitus ja nimen selvennös _______________________________________________________________________ 
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Lounais-Suomen Jätehuolto Oy täyttää: 
LSJH tuottaa asiakkaalle jätehuoltopalvelua tämän sopimuksen liitteenä olevien sopimusehtojen mukaisesti. 
Sopimuksen mukainen jätehuoltopalvelu on  

☐Perustoiminnan mukaista           ☐Kunnan toissijaisen vastuun mukaista           ☐Markkinaehtoista 
 

Sopimuksen voimassaoloaika 

☐ 1 vuosi           ☐ 3 vuotta           ☐ Toistaiseksi           pvm _____________________________saakka 
 

Maksuehto             14 pv 
 

Luottoraja 
 
 

☐ Luottotiedot tarkistettu 

Asiakasnumero  
 
 

Hyväksyminen (pvm) 

Näillä lomakkeilla kerättyjä henkilötietoja käytetään sopimuksen/palvelun täytäntöönpanoa ja mahdollisesti sopimukseen/palveluun liittyvää 
tiedottamista varten. Tiedot päivitetään LSJH:n asiakasrekisteriin. Lue lisää rekisteri- ja tietosuojaselosteistamme https://www.lsjh.fi/fi/yritys-
ja-ymparisto/tietosuoja/  
 
 

Liite: Jätehuoltopalvelusta sopiminen ja sopimusehdot 
 

Jätehuoltopalvelusta sopiminen kunnan jätehuoltoyhtiön kanssa 

 
1. Jätteen haltija pyytää jätehuoltopalvelua Lounais-Suomen Jätehuolto Oy:ltä täyttämällä 

asiakassopimuslomakkeen. 
2. LSJH arvioi onko jätehuoltopalvelu muun palvelutarjonnan puutteen vuoksi kunnan toissijaiselle 

jätehuoltovastuulle kuuluvaa jätehuoltoa jätelain 33 § mukaisesti. 
3. Mikäli asiakkaan pyytämä jätehuoltopalvelu on markkinaehtoista palvelua tai jätteet eivät 

määränsä tai laatunsa puolesta sovellu LSJH:n vastaanottoon, voi LSJH ohjata asiakkaan hakemaan 
jätehuoltopalvelua markkinoilla toimivilta yksityisiltä yrityksiltä. 

 

Sopimuksen ehdot 

Lounais-Suomen Jätehuolto Oy tuottaa jätehuoltopalveluja jätelain 32 ja 33 § mukaisesti. Maksu 
määräytyy kunnan jätehuoltoviranomaisen hyväksymän jätetaksan perusteella tai markkinaehtoisen 
jätehuoltopalvelun kyseessä ollessa LSJH:n hinnaston mukaisten tai erikseen tarjouksella annettujen 
jätteenkäsittelymaksujen perusteella. Sopimus mahdollistaa yritystoiminnan jätteiden vastaanoton 
Lounais-Suomen Jätehuolto Oy:n jätekeskuksissa ja lajitteluasemilla, mutta ei sido yritystä 
toimittamaan jätettä yksinomaan Lounais-Suomen Jätehuolto Oy:n tarjoamaan käsittelyyn.  
 
Lounais-Suomen Jätehuolto Oy ottaa käsittelyyn ainoastaan toimintansa ympäristölupien mukaisia 
jätteitä, jotka määränsä ja laatunsa puolesta soveltuvat LSJH:n vastaanottoon. Jätteen haltijan 
velvollisuutena on olla selvillä jätteen ominaisuuksista ja toimittaa pyydettävät selvitykset jätteiden 
kaatopaikkakelpoisuudesta tai muista ominaisuuksista Lounais-Suomen Jätehuolto Oy:lle ennen 
jätteiden toimittamista LSJH:n vastaanottoon. Tarvittaessa Lounais-Suomen Jätehuolto Oy toteaa 
jätteen soveltuvuuden LSJH:n vastaanottoon jätelaji- tai jäte-eräkohtaisesti. 
 
Sopimus on irtisanottavissa kirjallisella ilmoituksella molemmin puolin kolmen kuukauden 
irtisanomisajalla. Mikäli asiakas ei noudata luotonannon maksuehtoja voi Lounais-Suomen Jätehuolto 
Oy lopettaa asiakkaan laskutustilin. Jos Lounais-Suomen Jätehuolto Oy:n jätteen vastanotossa 
tapahtuu sellaisia muutoksia, jotka estävät sopimuksen mukaisten jätteiden vastaanoton, voi Lounais-
Suomen Jätehuolto Oy päättää sopimuksen välittömästi. 
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