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KUNNAN JÄRJESTÄMISVASTUULLA OLEVIEN SAKO- JA
UMPIKAIVOLIETTEIDEN VASTAANOTTO- JA KÄSITTELYSOPIMUS

1. SOPIJAPUOLET
Sopijapuoli 1
Lounais-Suomen Jätehuolto Oy (jäljempänä LSJH)
Kuormakatu 17
20380 Turku
y-tunnus: 1868393-8
Yhteyshenkilö:
Jyri Metsänranta
käyttöpäällikkö
puh. 044 727 6850
jyri.metsanranta@lsjh.fi
Sopijapuoli 2
Liikelaitos Salon Vesi (palveluntuottaja)
Satamakatu 9
24100 Salo
Yhteyshenkilö:
Kalle Virtanen
toimitusjohtaja
puh. 02 778 5701
kalle.virtanen@salo.fi
2. SOPIMUKSEN TARKOITUS
Tällä sopimuksella sovitaan kunnan vastuulla olevan Salon kaupungin alueella syntyneen sakoja umpikaivolietteen vastaanotosta ja käsittelystä. Poikkeustapauksissa LSJH voi osoittaa
kiinteistön lietteen vastaanottopaikan myös muuhun vastaanottopaikkaan.
Selvyyden vuoksi todetaan, että Salon Vedellä on oikeus oman harkintansa mukaan ottaa
vastaan muuta kuin sopimuksen tarkoittamaa lietettä.
3. TAUSTA
LSJH:n omistajakunnat ovat osakassopimuksessa antaneet yhtiön tehtäväksi huolehtia
osakkaiden vastuulle jätelain mukaan kuuluvat jätehuollon palvelutehtävät.
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Vakinaisessa asunnossa, vapaa-ajan asunnossa, asuntolassa ja muussa asumisessa syntyvä
sako- ja umpikaivolietteen käsittelyn järjestäminen on jätelain (2011/646) mukaan kunnan
vastuulla. Kunnan vastuulla ei ole jätelain (2011/646) mukaisten vaarallisten jätteiden
jätehuolto eikä tämä sopimus koske tällaisia jätteitä sisältävien sako- ja umpikaivolietteiden
vastaanottoa.
4. LIETTEEN KERÄYKSEN- JA KULJETUKSEN SEKÄ VASTAANOTON PERIAATTEET
Kunnan järjestämisvastuulla olevien lietteiden osalta keräys- ja kuljetustoiminta on LounaisSuomen jätehuoltolautakunnan päätöksen mukaan joko kunnan kilpailuttamaa tai kiinteistön
omistajan kilpailuttamaa. Alueen palveluntuottaja osoittaa vastaanottopisteet LSJH:lle.
LSJH määrittelee koko toimialuetta koskevat kunnan vastuulla olevat sako- ja
umpikaivolietteiden vastaanottopaikat.
LSJH/kiinteistön omistajan kilpailuttama kuljetus
Kuljetusjärjestelmästä riippumatta kuljetusurakoitsijan tulee täyttää toimintaa edellyttävien
lakien ja asetusten vaatimukset. Palveluntuottaja/LSJH antaa tarvittavat toimintaohjeet,
purkuluvat sekä tyhjennyksen suorittamiseen tarvittavat koodit ja/tai avaimet.
Kuljetusurakoitsijat sitoutuvat käyttämään sähköistä siirtoasiakirjaa ja toimimaan lietteiden
vastaanottopaikoilla annettujen ohjeiden mukaisesti. Palveluntuottaja ei vastaanota ohjeiden
vastaisesti toimineen tahon toimittamaa umpi- ja sakokaivolietettä.
Kiinteistön omistajan kilpailuttamilla kuljetusurakoitsijoilla tulee olla tiliasiakas- ja
laskutussopimus LSJH:n kanssa.
LSJH on velvollinen yhteistyössä palveluntuottajan kanssa tiedottamaan sekä kunnan
kilpailuttamia lietteenkuljetuksen että kiinteistön omistajan kilpailuttamia lietteenkuljetuksen
urakoitsijoita jätteen toimittajan velvollisuuksista ja palveluntuottajan toimintaohjeista.
Palveluntuottaja on tietoinen siitä, että lietettä toimitetaan usean jätevesijärjestelmän
lietesäiliöistä.
Lietteen toimittaja (kuljetusyritys) vastaa siitä, että toimittaa palveluntuottajalle ainoastaan
asumisesta syntynyttä- tai siihen rinnastettavaa lietettä. Tästä sovitaan LSJH:n ja
kuljetusyrityksen välisessä sopimuksessa.
Jos palveluntuottajalle toimitettu liete ei ole vastannut asumisessa syntynyttä lietettä eikä ole
soveltunut vastaanottoon, palveluntuottajan tulee raportoida ko. lietettä vastaanottoon
tuoneen kuljetusyrittäjän tiedot LSJH:lle ja kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle.
Palveluntuottajalla ei ole velvollisuutta vastaanottaa muussa kuin vakinaisessa asunnossa,
vapaa-ajan asunnossa, asuntolassa ja muussa asumisessa syntyvää sako- ja umpikaivolietettä
eikä sako- ja umpikaivoliettä, joka sisältä jätelain (2011/646) mukaisia vaarallisia jätteitä.
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Lietteiden kuljetus ja käsittely tapahtuvat tämän sopimuksen mukaisesti.
1. LSJH ja palveluntuottaja osoittaa kuljetusyritykselle vastaanottopaikan kunnan
järjestämisvastuulla olevalle lietteelle ja sopii vastaanoton periaatteista kuljetusyrityksen
kanssa.
2. Palveluntuottaja vastaanottaa lietettä LSJH:n lukuun ainoastaan niiltä kuljetusyrittäjiltä,
joista on saanut tiedon LSJH:lta. Poikkeustilanteessa palveluntuottaja voi ottaa tämän
sopimuksen mukaisia lietekuormia vastaan harkintansa mukaan.
3. Palveluntuottaja edellyttää kuljetusyrittäjältä Lounais-Suomen jätehuoltolautakunnan
ylläpitämän sähköisen siirtoasiakirjan käyttöä. Palveluntuottaja vastaanottaa LSJH:n lukuun
ainoastaan kunnan vastuulla olevaa lietettä, joka on peräisin Salon alueelta, jollei muuta sovita.
4. Palveluntuottaja laskuttaa kuljetusyrittäjiltä vastaanottamansa lietteet LSJH:lta
kuukausittain. Laskun liitteenä on erittely vastaanotetuista lietteistä kuljetusyrityksittäin.
Palveluntuottaja toimittaa kuljettajalaskusta varten laskutustiedot CSV-tiedostona erikseen
sovittavassa muodossa.
5. LSJH laskuttaa edelleen kustannukset kuljetusyrittäjiltä Liikelaitos Salon Veden LSJH:lle
toimittamaan erittelyyn perustuen.

5. KÄSITELTÄVIEN SAKO- JA UMPIKAIVOLIETTEIDEN MÄÄRITTELY
Sopimus koskee sako- ja umpikaivolietteen, pienpuhdistamolietteen tai muista vastaavista
asumisen jätevedenkäsittelyjärjestelemistä syntyneen lietteen käsittelyä.
Sopimuksen mukaan voidaan toimittaa käsiteltäväksi myös erilaisissa tapahtumissa
käytettävien tilapäisten käymälöiden umpisäiliöjätettä ja muiden kuin asumisessa syntyneiden
lietteiden kuten satunnaisia tai säännöllisiä liete-eriä, jotka laadultaan voidaan rinnastaa
asumisessa syntyneeksi lietteeksi ja joista lietteenhaltijalla ja LSJH:lla on jätelain mukainen
toissijaisen vastuun sopimus.
Lietteen toimittaja (kuljetusyritys) vastaa siitä, että liete laadultaan vastaa asumisesta
syntynyttä lietettä. Tästä sovitaan LSJH:n ja kuljetusyrityksen välisessä sopimuksessa.
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6. VASTAANOTTOPAIKAT
Salon kaupungin alueelta kerättyjen kunnan vastuulla olevien sako- ja umpikaivolietteiden
vastaanottopaikat ovat tällä hetkellä: Salon keskusjätevedenpuhdistamo, osoite: Satamakatu
33, 24100 Salo, aukioloajat: 24 h, jollei muuta sovita.
7. LASKUTUS
Liikelaitos Salon Vesi laskuttaa toistaiseksi voimassa olevan, päättämänsä hinnaston mukaan
LSJH:lta LSJH:n toiminta-alueelta kerätyn lietteen vastaanotosta ja käsittelystä 1.1.2020 alkaen
sopimuksen hintaliitteen mukaisesti alv:t eriteltynä. (liite 1.) Salon Vesi ilmoittaa hinnat
vuosittain elokuun loppuun mennessä. Mahdolliset hintamuutokset tulevat voimaan tulevan
vuoden alusta.
Laskutus tulee perustua kuljetusurakoitsijoiden toimittamiin lietemääriin. Laskutus tulee tehdä
kalenterikuukausittain ja laskun liitteenä tulee olla yhteenveto, josta ilmenee:
- lietettä toimittanut kuljetusurakoitsija
- lietemäärä kuutioina
- lietteen laatu (sako-/umpikaivoliete)
- ajanjakso jolloin lietettä on toimitettu ja kuljetuskerta.
LSJH ei laskutusta varten tarvitse eikä vaadi niiden kiinteistön omistajien osoite- ja muita
tietoja, joiden lietteen kuljetusyrittäjä palveluntuottajalle toimittaa.
Kuljetusrekisterin ylläpito kuuluu jätehuoltoviranomaisille (jätelaki 143 §).
8. SOPIMUKSEN KESTO, SIIRTO JA IRTISANOMINEN
Tämä sopimus on voimassa toistaiseksi. Sopimus astuu voimaan heti, kun molemmat
sopijapuolet ovat sen allekirjoituksellaan hyväksyneet. Sopimuksen mukainen toiminta alkaa,
kun Lounais-Suomen jätehuoltolautakunnan päättämä sako- ja umpikaivolietteen käsittelyä
koskeva taksa astuu voimaan.
Tätä sopimusta ei voi siirtää kolmannelle osapuolelle ilman toisen osapuolen suostumusta.
Sopimusta voidaan muuttaa, mikäli molemmat sopijaosapuolet sen hyväksyvät.
Sopimuksen molemminpuolinen irtisanomisaika on 6 kuukautta ja se on tehtävä kirjallisesti.
Ylivoimaisen esteen vallitessa sopijaosapuolet vapautuvat velvollisuuksistaan siltä ajalta,
jonka mainitut olosuhteet kestävät.
Sopimus on mahdollista purkaa ilman irtisanomisaikaa, mikäli toinen osapuoli rikkoo
sopimusta olennaisesti, eikä korjaa virheellistä menettelyään 30 päivän kuluessa toisen
sopijapuolen kirjallisen ilmoituksen saatuaan.
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9. LISÄMÄÄRÄYKSET JA LIITTEET
Sopijapuolet voivat tarvittaessa täydentää tätä sopimusta molempien allekirjoituksilla
vahvistetuilla erillisillä liitteillä, mikäli ne eivät ole ristiriidassa sopijapuolten keskenään
sopimien periaatteiden kanssa.
10. ERIMIELISYYKSIEN RATKAISU
Erimielisyydet ratkaistaan ensisijaisesti neuvotellen osapuolten välisissä neuvotteluissa. Mikäli
neuvotteluissa ei päästä sopimukseen, ratkaistaan asia Varsinais-Suomen käräjäoikeudessa.
11. ALLEKIRJOITUKSET
Tätä sopimusta on laadittu kaksi saman sisältöistä kappaletta.

Paikka: _____________
Aika: ____/____-_____

Lounais-Suomen Jätehuolto Oy
LIITE: Hintataulukko

Paikka: _____________
Aika: ____/____-_____

