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Pääosa Suomessa toimivista elintarviketeollisuusyrityksistä käyttää tuotteiden
valmistukseen ja prosesseissaan vesihuoltolaitosten toimittamaa vettä.
Elintarviketeollisuusyritysten vedenkäyttö poikkeaa useissa tapauksissa
vesihuoltolaissa tarkoitetusta asumisesta ja siihen rinnastettavasta toiminnasta.
Elintarviketeollisuusyritysten käyttämät vesimäärät voivat olla suuria ja toisaalta
vesihuoltolaitoksen toimittamaa vettä käytetään raaka-aineena kuluttajille
tarkoitettujen elintarvikkeiden valmistamisessa. Näiden erityispiirteiden vuoksi
vesihuoltolaitoksen yleiset sopimusehdot eivät kaikilta osin sovi käytettäväksi
vesihuoltolaitoksen ja elintarviketeollisuusyrityksen väliseen sopimukseen
talousveden toimittamisesta.
Elintarviketeollisuusliitto ry ja Suomen Vesilaitosyhdistys ry ovat yhteistyössä
jäsentensä kanssa laatineet vuoden 2017 aikana sopimusmallin
elintarviketeollisuusyrityksen ja vesihuoltolaitoksen väliselle talousvesisopimukselle.
Konsulttina on toiminut Pöyry Finland Oy. Sopimusmalli on tarkoitettu käytettäväksi
neuvotteluiden pohjana. Toimijoiden erityispiirteet on tarpeen ottaa huomioon aina,
kun sopimusmallia sovelletaan.
Erityinen talousvesisopimus on tarpeen laatia esimerkiksi silloin, kun
vesihuoltolaitoksen on ryhdyttävä erityisiin toimenpiteisiin, jotta se voi toimittaa vettä
elintarviketeollisuusyritykselle tai jos yrityksen käyttämä vesimäärä on merkittävä
suhteessa kaikkeen vesihuoltolaitoksen toimittamaan veteen. Erillinen sopimus voi
olla tarpeen myös silloin, jos elintarviketurvallisuus tai yrityksen toimintaedellytykset
sitä vaativat. Sopimusneuvottelut voidaan käynnistää kumman tahansa osapuolen
aloitteesta.
Talousvesisopimusmallin kirjauksen poikkeavat monilta osin vesihuoltolaitoksen
tavanomaisen käyttösopimuksen kirjauksista. Sopimusneuvotteluiden aikana on
esimerkiksi sovittava sopimuksen seurannasta ja sopijapuolten välisestä
yhteistoiminnasta. Yhteistyö on erittäin tärkeää hyvän asiakassuhteen ylläpitämiseksi.
Talousvesisopimukseen ja sen liitteisiin kirjataan vaatimukset veden laadulle,
toimitusmäärä eri tilanteissa sekä painetasot. Lähtökohtaisesti vesihuoltolaitos
toimittaa myös elintarviketeollisuusyritykselle lakien ja asetusten mukaista
talousvettä.
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Talousveden toimittamisen jatkuvuuden varmistamiseksi sovitaan yhteisistä
toimenpiteistä häiriötilanteisiin varautumiseksi. Lisäksi on tärkeää sopia
toimintatavoista häiriötilanteiden tai suunniteltujen toimituskatkosten aikana.
Vahingonkorvausperiaatteista neuvoteltaessa on otettava huomioon molempien
sopijapuolten ominaisuudet. Toimitettavan veden hinnoittelu voi poiketa kuluttajaasiakkaiden hinnoittelusta. Hintaan voi vaikuttaa talousvesisopimuksessa määritelty
vastuujako sekä erityisvaatimukset veden laadulle tai toimitusvarmuudelle.
Elintarviketeollisuusyrityksen ja vesihuoltolaitoksen välistä talousvesisopimusta
voidaan muuttaa neuvottelemalla.
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