
SUVISAARISTON VESIOSUUSKUNTA  LIITTYMIS- JA KÄYTTÖSOPIMUS 
SOMMARÖ VATTENANDELSLAG  ANSLUTNINGS- OCH BRUKSAVTAL 
    
 
 
Allekirjoittaneet Suvisaariston vesiosuuskunta ja kiinteistönomistaja/-haltija ovat tehneet seuraavan 
sopimuksen kiinteistön liittämisestä vesihuoltolaitoksen verkostoihin ja niiden käytöstä. 
Undertecknade Sommarö vattenandelslag och fastighetens innehavare har uppgjort följande avtal gällande 
anslutning av fastighet till vattenverkets nätverk och dess användande. 
 

 
LIITTYJÄ 
ANSLUTARE 

Kiinteistön osoite Fastighetens adress 
 
 

Kiinteistön Rno Fastighetens Rno 
 
 

Kiinteistön omistaja Fastighetens ägare 
 
 

Puhelin Telefon 
 
 

Henkilö- tai Y-tunnus Person- eller Y-beteckning 
 
 

Laskutusosoite Faktureringsadress 
 
 

 

 
 

Puhelin Telefon 
 
 

 Sähköpostiosoite Epostadress 
 

 
ASIAKIRJAT 
DOKUMENT 

 
Liittyjä toimittaa osuuskunnalle (sopimusehtojen 8 §:n mukaisesti) seuraavat asiakirjat. Anslutaren 
tillställer andelslaget följande dokument (enligt paragraf 8 i avtalsvillkoren): 
 

 Asemapiirros vesi- ja jätevesiasennuksista 1 kappale 
Situationsplan över vatten- och avloppsinstallationer 1 exemplar 

 Hanaluettelo (vain ennen v. 1980 rakennetut rakennukset) 
Kranförteckning (före 1980 byggda byggnader) 

 Muut asiakirjat 
Övriga 
dokument___________________________________________ 
 

Yleisten toimitusehtojen kohdan 1.10 mukainen liittämiskohta on runkojohdoissa 
Den i Allmänna leveransvillkoren punkt 1.10 avsedda förbindelspunkten är vid huvudrören. 

 
MAKSUT 
AVGIFTER 

Liittyjä sitoutuu tämän sopimuksen allekirjoituksella 
suorittamaan kiinteistön verkostoon liittämisestä ja sen 
käytöstä edellyttämät maksut joita ovat: 
liittymismaksun käteisosuus, liittymismaksun 
lisämaksu, lainanhoitomaksu,  perusmaksu, 
käyttömaksu, jotka kaikki ilmenevät voimassaolevasta 
taksasta. 
Muut maksut voimassaolevan palvelumaksuhinnaston 
mukaan. 

Den anslutna binder sig genom undertecknande av 
detta avtal att erlägga de avgifter som anslutande av 
fastigheten till nätverken och dess användande 
förutsätter. Dessa avgifter är anslutningsavgiftens 
kontantandel, anslutningsavgiftens tilläggsavgift, 
låneskötselavgift, grundavgift och bruksavgift vilka alla 
framgår ur ikraftvarande taxan. 
Övriga avgifter enligt gällande serviceprislista. 

 
LIITTEET 
BILAGOR 

Sopijapuolet sitoutuvat noudattamaan tämän 
sopimuksen sopimusehtoja, kulloinkin voimassa olevia 

vesihuollon yleisiä toimitusehtoja ja taksaa sekä 
erillisten maksujen osalta palvelumaksuhinnastoa. 

Avtalsparterna binder sig att följa till detta avtal 
bifogade avtalsvillkoren, allmänna leveransvillkoren 

för vattentjänstverk samt ikraftvarande taxan och 
serviceprislistan 

 
ALLEKIRJOITUKSET 
UNDERTECKNINGAR 

 
Paikka ja päivämäärä Plats och datum 
 
 
Liittyjä Anslutaren 

 
Paikka ja päivämäärä Plats och datum 
 
 
Suvisaariston vesiosuuskunta Sommarö 
vattenandelslag 
 
 
 
 
 

SIIRTÄMINEN 

ÖVERFÖRING 

Sopimus siirretty liittyjän vaihtuessa, tiedot siirrosta liitteenä. Avtalet har överförts pga byte 

av anslutare, uppgifter på överföringen som bilaga 

 


