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SOPIMUS KÄYTÖSTÄ POISTETTUJEN PARISTOJEN JA AKKUJEN VASTAANOTOSTA, 
VÄLIVARASTOINNISTA JA PAKKAAMISESTA 

1. Sopimuksen tarkoitus ja sisältö 

Tällä sopimuksella sovitaan jätelakiin (646/2011) ja sen nojalla annettuun valtioneuvoston asetukseen 
(520/2014, jäljempänä paristoasetus) perustuvasta paristojen ja akkujen tuottajavastuun mukaisen vastaan-
oton järjestämisestä jäljempänä esitetyssä laajuudessa.  

Paristoilla ja akuilla tarkoitetaan tässä sopimuksessa valtioneuvoston paristoista ja akuista antaman asetuk-
sen tarkoittamia kannettavia paristoja ja akkuja (VNa 520/2014, 2 § 1 mom. 4 ak.) sekä jäljempänä määritel-
tyjä kannettavia teollisuusparistoja ja -akkuja ja kannettavia litiumajoneuvoparistoja ja -akkuja. Sopimuksen 
piiriin eivät kuulu muut paristot ja akut.  

Sopimuksen liitteeseen 1 merkitään tiedot sopimuksen mukaisista vastaanottopisteistä ja välivarastointipai-
koista. Liitteeksi 2 lisätään vastaanotto- ja pakkausohjeet.  

2. Sopijapuolet 

Allekirjoittanut jätelain (646/2011) 6 luvussa tarkoitettu paristojen ja akkujen tuottajayhteisö Recser Oy, (jäl-
jempänä ”Tuottaja”) on tehnyt sopimuksen käytettyjen paristojen ja akkujen vastaanotosta xx:n kanssa (jäl-
jempänä ”Vastaanottaja”) kanssa. Molemmat yhdessä jäljempänä ”Osapuolet”. 

3. Määritelmät 

Tässä sopimuksessa käytetään seuraavia käsitteitä, joilla on tässä kohdassa määritelty merkitys:  

Kannettava paristo ja akku   

Kannettavalla paristolla tai akulla tarkoitetaan paristoa, akkua tai paristoyksik-
köä, joka on suljettu, jota voidaan kantaa käsin, ja joka ei ole teollisuusparisto 
tai -akku, eikä ajoneuvoparisto tai -akku. (VNa 520/2014, 2 § 1 mom. 4 ak.) 

Kannettava teollisuusparisto ja -akku 

 Kannettavalla teollisuusparistolla tai -akulla tarkoitetaan paristoista ja akuista 
annetun asetuksen mukaan teollisuusparistoksi tai -akuksi määriteltävää paris-
toa tai akkua (VNa 520/2014, 2 § 1 mom. 7 ak.), joka on koonsa puolesta vai-
vatta käsin kannettavissa. Teollisuusparistoihin ja akkuihin kuuluvat yksinomaan 
teollisuus- ja ammattikäyttöön suunnitellut paristot ja akut sekä myös kulutta-
jille myytävät sähkötoimisissa ajoneuvoissa käytettävät paristot ja akut. Kannet-
tavia teollisuusakkuja ovat siten mm. sähköisissä liikkumisvälineissä, kuten säh-
köpolkupyörissä käytettävät akut. 

Kannettava litiumajoneuvoparisto tai -akku 

 Kannettavalla litiumajoneuvoparistolla tai -akulla tarkoitetaan paristoista ja 
akuista annetun asetuksen mukaan ajoneuvoparistoksi tai -akuksi määriteltävää 
litiumpohjaista paristoa tai akkua (VNa 520/2014, 2 § 1 mom. 6 ak.), joka on 
suljettu, ja koonsa puolesta vaivatta käsin kannettavissa. Kannettavia 
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ajoneuvoparistoja tai akkuja käytetään käynnistysakkuina siten mm. moottori-
pyörissä, mönkijöissä, skoottereissa, mopoissa ja ruohonleikkureissa. 

Vastaanottopaikka Kannettavien paristojen ja akkujen vastaanottopaikkaverkostoon kuuluva, tä-
män sopimuksen liitteessä 1 yksilöity kannettavien paristojen ja akkujen vas-
taanottopaikka. 

Välivarastointipaikka Kannettavien paristojen ja akkujen vastaanottopaikkaverkostoon kuuluva, tä-
män sopimuksen liitteessä 1 yksilöity kannettavien paristojen ja akkujen vas-
taanottopaikka, johon kerätyt ja vastaanotetut paristot ja akut kootaan Tuotta-
jan ohjeiden mukaiseksi noutoeräksi.   

4. Vastaanoton ja välivarastoinnin järjestäminen 

Vastaanottaja kerää ja vastaanottaa loppukäyttäjiltä ja muilta toimijoilta käytettyjä paristoja ja akkuja sen 
muun toiminnan yhteydessä parhaaksi katsomallaan tavalla. Vastaanottaja toimittaa Tuottajalle luettelon tä-
män sopimuksenmukaisista vastaanotto- ja välivarastointipaikoista sopimuksen liitteenä 1.  

Vastaanottaja pakkaa vastaanottopaikoissa vastaanottamansa ja muuten keräämänsä paristot ja akut soveltu-
viin kuljetusvälineisiin, jotka Tuottaja noutaa liitteessä 1 nimetyistä välivarastointipaikoista. Tuottajalle luovu-
tettaviin kuljetusvälineisiin ei saa pakata muuta kuin tämän sopimuksen mukaisia käytettyjä paristoja ja ak-
kuja. Tuottajalla on oikeus palauttaa Vastaanottajan kustannuksella tältä noutamansa erät, mikäli ne eivät 
vastaa tämän sopimuksen sisältöä, tai eivät ole puhtautensa tai muun vastaavan syyn vuoksi käsiteltävissä 
tavanomaisin kustannuksin. 

Vastaanottaja on velvollinen luovuttamaan kaikki eri tavoin vastaanottamansa ja keräämänsä tämän sopi-
muksen mukaiset paristot ja akut sekä Tuottajan toimittamat kuljetusvälineet Tuottajalle tai sen osoittamalle 
kuljetusliikkeelle. 

Tuottaja ei tämän sopimuksen mukaan maksa Vastaanottajalle korvausta paristojen ja akkujen vastaanotta-
misesta, välivarastoinnista tai pakkaamisesta. 

5. Vastuiden jakautuminen 

5.1 Tuottajan vastuut 

Tuottajayhteisö on velvollinen huolehtimaan siitä, että se täyttää kaikki sille lainsäädännössä tai viranomais-
määräyksissä asetetut paristojen ja akkujen tuottajavastuuta koskevat velvollisuudet.  

Paristot ja akut siirtyvät Tuottajan omaisuudeksi ja vastuulle kun ne on luovutettu Tuottajalle tai sen ni-
meämälle kuljetusliikkeelle ja asianmukainen ja lainsäädännön vaatimukset täyttävä merkintä on tehty siir-
toasiakirjaan. Tuottaja vastaa kustannuksellaan kuljettamisesta Vastaanottajan välivarastointipaikasta Tuotta-
jan käsittely- tai esikäsittelypaikkaan.  

Tuottaja toimittaa pyynnöstä Vastaanottajalle tarvittavat kuljetusvälineet kustannuksellaan. Tuottaja vastaa 
siitä, että sen toimittamat kuljetusvälineet sekä muu käyttämä kalusto ovat lain ja viranomaisten määräykset 
täyttäviä ja kyseiseen toimintaan soveltuvia.  

5.2 Vastaanottajan vastuut 

Vastaanottaja harjoittaa tämän sopimuksen mukaista toimintaa omalla vastuullaan ja kantaa siitä johtuvat 
riskit jokaisen vastaanottamansa tai keräämänsä pariston tai akun osalta siihen asti, kun se on luovutettu 
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Tuottajalle tai sen nimeämälle kuljetusliikkeelle, ja asianmukainen ja lainsäädännön vaatimukset täyttävä 
merkintä on tehty siirtoasiakirjaan. 

Vastaanottaja vastaa järjestämiensä vastaanottopaikkojen tyhjennyksestä ja ylläpidosta sekä niihin kertyvien 
käytettyjen paristojen ja akkujen kuljettamisesta liitteessä 1 nimettyihin välivarastointipaikkoihin.  

Vastaanottaja huolehtii vastaanottamiensa paristojen ja akkujen pakkaamisesta soveltuviin kuljetusvälineisiin 
ja noudon tilaamisesta välivarastointipaikkaan kootuille kuljetuksen järjestämisen kannalta tarkoituksenmu-
kaisille erille Tuottajan toimittamien ohjeiden mukaisesti.  

Vastaanottaja vastaa Tuottajan toimittamista kuljetusvälineistä siltä osin, kun kuljetusväline on vioittunut tai 
kadonnut Vastaanottajasta johtuvasta syystä. 

Vastaanottaja vastaa siitä, että sillä on omalta osaltaan toimintaan tarvittavat luvat ja vakuutukset sekä siitä, 
että vastaanottopisteet ja välivarastointipaikat sekä niissä käytettävät keräysastiat täyttävät lainsäädännön ja 
viranomaisten erityisesti paristojen ja akkujen vastaanotolle asettamat vaatimukset. 

Vastaanottaja on velvollinen ilmoittamaan Tuottajalle kaikista vastaanotto- ja välivarastointipaikkojaan koske-
vista muutoksista.  

5.3 Vahingonkorvausvastuu 

Mikäli Osapuoli rikkoo tai laiminlyö sopimuksesta tai laista johtuvia velvollisuuksiaan tai aiheuttaa toiselle 
Osapuolelle vahinkoa ja rikkomus on aiheutettu tahallaan tai ilmeisestä huolimattomuudesta, on rikkovan 
Osapuolen korvattava aiheuttamansa vahinko. 

Vastaanottaja vastaa tämän sopimuksen mukaisia tehtäviä tehdessään aiheuttamastaan esine- tai henkilöva-
hingosta voimassaolevan oikeuden mukaisesti.   

6. Raportointi 

Tuottaja punnitsee Vastaanottajan Tuottajalle toimittamat käytetyt paristot ja akut käsittely- tai esikäsittely-
paikassa ja toimittaa vastaanottoraportin Vastaanottajalle.   

7. Ylivoimainen este  

Mikäli Osapuolen sopimusvelvoitteiden täyttäminen estyy, vaikeutuu tai viivästyy tämän vaikutuspiirin ulko-
puolisesta seikasta (ylivoimainen este), Osapuoli vapautuu sopimusvelvoitteidensa täyttämisestä ja seuraa-
muksista niin pitkäksi aikaa kuin olosuhteet edellyttävät. Ylivoimaisesta esteestä ja sen päättymisestä on vii-
pymättä ilmoitettava toiselle Osapuolelle. Ylivoimaiseksi esteeksi katsotaan esimerkiksi sota, yhteiskunnalli-
set levottomuudet, työmarkkinaselkkaus, viranomaiskiellot tai -toimet, tulipalo, poikkeukselliset sääolot, kul-
jetuskaluston poikkeuksellisen suuret vauriot tai puutteet tai muu sellainen seikka, johon Osapuolet eivät 
kohtuullisin toimenpitein ole voineet vaikuttaa. 

8. Sopimuksen voimassaolo, lakkaaminen ja muutokset 

Tämä sopimus tulee voimaan, kun kumpikin sopijapuoli on sen allekirjoittanut. Tämä sopimus korvaa kaikki 
aiemmat Osapuolten väliset paristojen ja akkujen vastaanottoa, välivarastointia, pakkaamista tai muuta käsit-
telyä koskevat sopimukset.  

Sopimus on voimassa toistaiseksi, molemminpuolinen irtisanomisaika on 3 kuukautta. Irtisanominen on toi-
mitettava kirjallisesti. Mikäli Vastaanottaja toimii selkeästi vastoin tässä sopimuksessa sovittua tai 
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voimassaolevaa lainsäädäntöä tai todetaan, että sillä ei ole tarvittavia lupia toimintaansa, on Tuottajalla oi-
keus irtisanoa sopimus päättymään välittömästi. Tällöin Vastaanottaja on velvollinen palauttamaan Tuottajan 
sille toimittamat kuljetusvälineet omalla kustannuksellaan takaisin Tuottajalle. 

Kaikki muutokset tähän sopimukseen ja sen liitteisiin tulee tehdä kirjallisena. 

9. Sopimuksen siirtäminen 

Sopimusta ei voida siirtää kolmannelle Osapuolelle ilman molempien Osapuolten kirjallista suostumusta.  

10. Riitojen ratkaisu 
 
Tämän sopimuksen soveltamisesta mahdollisesti syntyvät erimielisyydet pyritään ensisijaisesti ratkaisemaan 
sopimuspuolten välisissä neuvotteluissa. Mikäli neuvotteluissa ei saavuteta yksimielisyyttä, jätetään erimieli-
syydet Helsingin käräjäoikeuden ratkaistavaksi.

   
 


