LÄNSI-SOMERON JÄTEVESIOSUUSKUNNAN JA SOMERON VESIHUOLTO OY:N VÄLINEN
YHTEISTYÖSOPIMUS

1 § SOPIJAPUOLET
Someron Vesihuolto Oy (jäljempänä laitos) ja Länsi-Someron jätevesiosuuskunta (jäljempänä osuuskunta)
ovat tehneet sopimuksen osuuskunnan jätevesien johtamisesta laitoksen verkostoon ja edelleen
puhdistamolle käsiteltäväksi. Laitos ja osuuskunta noudattavat toiminnassaan tätä sopimusta ja kulloinkin
voimassa olevia yleisiä määräyksiä sekä vesihuoltolaitoksen yleisiä toimitusehtoja.
2 § LIITTYMISKOHTA
Osuuskunnan liittymiskohta laitoksen verkostoon esitetään kartassa 001. Liittymiskohta on osuuskunnan ja
laitoksen toiminta-alueiden rajapiste.
3 § YLEISET EHDOT
Osuuskunta vastaa siitä, että osuuskunnalta toimitettava jätevesi on laadultaan yleisten toimitusehtojen
mukaista ns. normaalia asumisjätevettä eikä jätevesi sisällä vahingollisia aineita niin, että jäteveden puhdistus-,
lietteen hyötykäyttö- tai jätevesien ympäristöluvan ehtojen täyttyminen vaarantuu. Sade- ja sulamisvesien
sekä salaojavesien johtaminen jätevesiviemäriin on kielletty. Osuuskunta saa hyväksyä viemäriverkostoonsa
liitettäväksi vain sellaiset kiinteistöt, joiden jäteveden laatu täyttää edellä mainitut laatuvaatimukset.
Tarkoituksellisesti viemäriverkostoon johdetuista kuivatus- tai hulevesistä on laitoksella oikeus periä sanktio
sekä antaa korjauskehotus.
Laitos vastaa siitä, että laitoksen verkosto on rakennettu osuuskunnan liittymispisteeseen siten, että
osuuskunta voi siihen liittyä.
Osuuskunnan tulee raportoida laitosta vuosittain koko verkoston valmistumisen ja omistajan vaihdokseen
saakka. Raportin tulee sisältää selvitykset osuuskunnan toiminnasta ja verkoston rakentamisen edistymisestä
edelliseltä vuodelta sekä tiedot taloudellisesta tilanteesta.
4 § TOIMINTA-ALUE
Osuuskunnalle on määritelty laitoksen hyväksymä toiminta-alue. Osuuskunta vastaa toiminta-alueensa
kiinteistöjen jätevesien johtamisesta liittymiskohtaan saakka. Osuuskunnalla on oikeus liittää viemäriinsä
alueella olevia tai myöhemmin rakennettavia asuin- ja muita kiinteistöjä noudattaen tämän sopimuksen
ehtoja.
5 § TOIMINTA-ALUEEN ULKOPUOLISET ALUEET
Osuuskunnalla on oikeus liittää viemäriinsä toiminta-alueen ulkopuolella olevia tai myöhemmin rakennettavia
asuin- ja muita kiinteistöjä noudattaen tämän sopimuksen ehtoja.
6 § SUUNNITTELU JA RAKENTAMINEN
Osuuskunta teettää omalla kustannuksellaan viemäröinnin tekniset suunnitelmat, jotka laitos hyväksyy.
Osuuskunta rakennuttaa viemäriverkoston ja -laitteiston laitoksen hyväksymän suunnitelman mukaisesti.
Laitos ja osuuskunta asettavat rakennustyölle valvojat. Osuuskunta vastaa mahdollisten rakentamisen ja
käytön aikaisten lupien hakemisesta.
7 § KÄYTTÖ- JA KUNNOSSAPITOVASTUU
Osuuskunta omistaa rakentamansa johtolinjat sekä siihen liittyvät laitteistot ja vastaa niiden käytöstä ja
kunnossapidosta noudattaen vesihuoltolaitoksissa yleisesti käytössä olevia ohjeita ja teknisiä määräyksiä
sovittuun määräaikaan asti.

8 § SOPIMUKSET
Osuuskunnan viemäriverkostoon liittyvien kiinteistöjen on liityttävä myös osuuskunnan jäseniksi.
Jätevesiosuuskunnan jäsen tekee liittymissopimuksen osuuskunnan kanssa kiinteistön liittämisestä
osuuskunnan viemäriverkkoon. Kun osuuskunnan viemäriverkko määräajan kuluttua sulautuu laitoksen
viemäriverkostoon, muuttuu liittymissopimus jäsenen ja laitoksen väliseksi. Liittyjän tulee noudattaa
osuuskunnan ja laitoksen hyväksymiä liittymissopimuksia.
Laitos tekee viemäriverkon käyttösopimukset suoraan jätevesiosuuskunnan jäsenten kanssa. Tällöin
noudatetaan laitoksen hyväksymiä käyttösopimusehtoja.
Osuuskunta sitoutuu antamaan laitokselle vuosittain tiedot liittyjämääristä. Laitoksella on oikeus valvoa
osuuskunnan verkostosta tulevan jäteveden laatua.
9 § MAKSUT
Osuuskunnan jäsenet maksavat laitokselle jäteveden kulutus- ja perusmaksua. Mikäli kiinteistö ei ole liittynyt
vesijohtoverkostoon, kiinteistön tulee asentaa jäteveden määrää mittaava laitteisto, jonka mukaan laskutus
suoritetaan. Laitos ei peri osuuskunnalta tai sen jäseniltä liittymismaksua.
Laitos voi tarjota osuuskunnalla ja yksittäisille kiinteistöille muita erikseen sovittavia vesihuoltopalveluita
hyväksytyn taksan mukaiseen hintaan.
10 § SULAUTTAMINEN
Laitos sitoutuu ottamaan osuuskunnan verkoston laitteineen haltuunsa erikseen sovittavan määräajan
kuluttua verkoston valmistumisesta edellyttäen, että viemäriverkosto on teknisesti hyvässä kunnossa ja
jätevesiosuuskunta velaton tai lähes velaton ja osuuskunnalla on taloudelliset ja tekniset edellytykset
itsenäiseen toimintaan. Määräajan umpeuduttua runkoverkosto-omaisuus sekä vastuu sen huollosta ja
saneerauksesta siirtyy laitokselle.
11 § SOPIMUKSEN VOIMAANTULO JA TARKISTAMINEN
Tämä sopimus tulee voimaan, kun se on kunkin sopijapuolen toimesta allekirjoitettu ja sopijapuolten
sopimuksen hyväksymistä koskevat päätökset ovat saaneet lainvoiman.
Kummallakin sopijapuolella on oikeus vaatia tämän sopimuksen tarkistamista, mikäli tapahtuu
sellaisia olennaisia muutoksia, joita ei ole voitu ottaa huomion sopimusta laadittaessa.
12 § SOPIMUSKAPPALEET
Tätä sopimusta on tehty kaksi (2) samasanaista kappaletta, yksi kummallekin sopijapuolelle.
Osuuskunta toimittaa tämän sopimuksen tiedoksi liittyjilleen ja laitos Someron kaupungille.
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