SOPIMUS KIINTEISTÖN LIITTYMISESTÄ VESIHUOLTOON
1 VESIHUOLLON NIMI KOIVISTON VESIHUOLTO-OSUUSKUNTA
2 LIITTYJÄ
Nimi _________________________________________________________
Puhelinnumero _________________________________________________
Laskutusosoite _________________________________________________

Sähköpostiosoite __________________________________________
3 KIINTEISTÖ
Tilan nimi ja RN:o ______________________________________________
Jyvityspisteiden lukumäärä _______________________________________
Kylä ja kunta __________________________________________________
Rakennustyyppi ________________________________________________
Kiinteistön omistaja _____________________________________________
Kiinteistön osoite _______________________________________________

4 MAKSUPERUSTEET
JÄLKILIITTYMISMAKSU
- Koiviston alueella 15 500 €
- Valkolan alueella 15 500 €
- Vahvaniemen alueella 15 500 €
- Haapasuo-Haapala alueella 10 000 € (vain jätevesiliittymä)

Jälkiliittymämaksu sisältää:
- osuuskunnan osuusmaksun 100 €
- liittymismaksun vesiverkostoon 200 €
- liittymismaksun jätevesiverkostoon 500 €
- liittymän rakentamisen ja liittymätarvikkeet (sis pumppaamon, jos rakentaminen sitä vaatii) 100 m:n
päähän olemassa olevasta rungosta
- yli 100m rungosta veloitetaan osakkaalta toteutuneiden kustannusten mukaan
- liittymäpisteet ovat kiinteistösulkuventtili (vesi) ja jätevesipumppaamo (jätevesi), joista eteenpäin
rakentaminen mukaanlukien vastuu on kiinteistön omistajalla
Vesiosuuskunta ei myy ainoastaan vesiliittymää tai jätevesiliittymää.

5 SOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUKSET
Sopimusta on tehty kaksi samanlaista kappaletta.

LIITTYJÄ
Paikka ja aika __________________________________________________
Allekirjoitus ___________________________________________________
Liittyjä hyväksyy allekirjoituksellaan Koiviston vesihuolto-osuuskunnan säännöt.

KOIVISTON VESIHUOLTO-OSUUSKUNTA
Paikka ja aika __________________________________________________
Allekirjoitukset _________________________________________________
Koiviston vesihuolto-osuuskunta
asiakaspalvelu arkisin klo 9-18: 0400 609 703 ja asiakaspalvelu@koivistonvesihuoltoosuuskunta.com
http://www.koivistonvesihuoltoosuuskunta.com/

SOPIMUS MRL 161 MUKAISTEN JOHTOJEN JA LAITTEIDEN
SIJOITTAMISESTA
LAITOKSEN NIMI KOIVISTON VESIHUOLTO-OSUUSKUNTA
KIINTEISTÖ, JONKA ALUEELLE LAITTEET SIJOITETAAN
Kylä ja kunta ____________________________________________
Kiinteistön nimi __________________________________________
RN:o: __________________________________________________
Kiinteistön omistaja, osoite, sähköposti ja puh: __________________
________________________________________________________
________________________________________________________
Kiinteistön haltijan osoite, sähköposti ja puh, ellei sama kuin omistaja:
________________________________________________________
________________________________________________________
SIJOITETTAVAT LAITTEET
Tämän sopimuksen perusteella saadaan em. kiinteistölle sijoittaa laitokseen kuuluvia laitteita
seuraavasti: Vesijohto ja paineviemärilaitteet oheisen karttaliitteen mukaisesti sijoitettuna.
Kiinteistön omistaja/haltija sitoutuu luovuttaessaan kiinteistön tai sen osan omistus- tai
hallintaoikeuden toiselle luovutuskirjassa pysyttämään tässä sopimuksessa tarkoitetut laitoksen
oikeudet laitteiden sijoittamiseen luovutuksen saajaa sitovina.
JOHTO-OSAN MAASTO-OLOSUHTEIDEN KUVAUS
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
KIINTEISTÖN OMISTAJAN/HALTIJAN VAATEET RAKENNUSTYÖN OSALTA
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
KORVAUS
Laitteet pysyvät laitoksen omaisuutena ja saadaan ne laitoksen toimesta poistaa. Laitoksella on
myös oikeus korjata, uusia tai huoltaa em. laitteita. Maasto on laitoksen toimesta töiden
suorittamisen jälkeen tasattava ja siistittävä.
TYÖN ALOITUSLUPA
Allekirjoittanut kiinteistön omistaja/haltija antaa tällä sopimuksella laitokselle rakennustöiden
aloitusluvan.
KIINTEISTÖN OMISTAJAN/HALTIJA ALLEKIRJOITUKSET
Paikka ja aika ____________________________________________
Kiinteistön omistajan/haltijan allekirjoitukset ___________________
________________________________________________________
LAITOKSEN HYVÄKSYMINEN
Paikka- ja aika ___________________________________________
Allekirjoitukset __________________________________________

