
 
 

 
 

 

SOPIMUS VESIALUEIDEN YHDISTÄMISESTÄ 

 
OSAPUOLET SOPIVAT ALLA MAINITTUJEN YKSITYISTEN JA Y HTEISTEN VESIALUEIDEN 
YHDISTÄMISESTÄ, SEKÄ UUDEN YHTEISEN ALUEEN MUODOSTA MISESTA SEURAAVAA: 

1. Sopimuksen liitteenä ovat osakaskuntien kokouspöytäkirjat, joissa on kirjattu tarkemmin 
mm. yhdistettävät alueet ja ehdot sekä päätökset varoista ja omaisuudesta.  

2. Uusi osakasluettelo laaditaan vesialueiden pinta-alojen mukaisessa suhteessa. 

3. Uuden osakaskunnan nimeksi on sovittu _____________________________ osakaskunta. 

4. Osakaskunnilla ei ole velkoja tai menositoumuksia. 

5. Kiinteistötoimitusta hakevat sopimuksen allekirjoittaneet osakaskunnat yhdessä ja 
kiinteistötoimitusmaksu suoritetaan uuden osakaskunnan varoista. 

6. Uuden osakaskunnan yhteyshenkilöt toimituskokoukseen saakka ja yhteystiedot ovat: 

a.  

 

b.  

 

TÄMÄ SOPIMUS TULEE VOIMAAN, KUN KAIKKI SOPIJAOSAPUOLET OVAT SEN 
ALLEKIRJOITTANEET JA KOKOUKSISSAAN PÄÄTTÄNEET YHDISTÄMISESTÄ.  

 

___________________________   _____._____.201__ 

 



 
 

SOPIJAT: 

1. ___________________________________ osakaskunta (                                                  ), 

sopimuksen kokonaispinta-ala _____ha puolesta _________________________________ 

 

2. ___________________________________ osakaskunta (                                                  ), 

sopimuksen kokonaispinta-ala _____ha puolesta _________________________________ 

 
 

3. ___________________________________ osakaskunta (                                                  ), 

sopimuksen kokonaispinta-ala _____ha puolesta _________________________________ 

 

4. ___________________________________ osakaskunta (                                                  ), 

sopimuksen kokonaispinta-ala _____ha puolesta _________________________________ 

 
 

5. ___________________________________ osakaskunta (                                                  ), 

sopimuksen kokonaispinta-ala _____ha puolesta _________________________________ 

 

6. ___________________________________ osakaskunta (                                                  ), 

sopimuksen kokonaispinta-ala _____ha puolesta _________________________________ 

7. ___________________________________ osakaskunta (                                                  ), 

sopimuksen kokonaispinta-ala _____ha puolesta _________________________________ 



 
 

 

8. ___________________________________ osakaskunta (                                                  ), 

sopimuksen kokonaispinta-ala _____ha puolesta _________________________________ 

 
 

9. ___________________________________ osakaskunta (                                                  ), 

sopimuksen kokonaispinta-ala _____ha puolesta _________________________________ 

 

10. ___________________________________ osakaskunta (                                                  ), 

sopimuksen kokonaispinta-ala _____ha puolesta _________________________________ 

 
 

11. ___________________________________ osakaskunta (                                                  ), 

sopimuksen kokonaispinta-ala _____ha puolesta _________________________________ 

 

12. ___________________________________ osakaskunta (                                                  ), 

sopimuksen kokonaispinta-ala _____ha puolesta _________________________________ 

 
 

13. ___________________________________ osakaskunta (                                                  ), 

sopimuksen kokonaispinta-ala _____ha puolesta _________________________________ 

 



 
 

14. ___________________________________ osakaskunta (                                                  ), 

sopimuksen kokonaispinta-ala _____ha puolesta _________________________________ 

 

15. ___________________________________ osakaskunta (                                                  ), 

sopimuksen kokonaispinta-ala _____ha puolesta _________________________________ 

 
 

16. ___________________________________ osakaskunta (                                                  ), 

sopimuksen kokonaispinta-ala _____ha puolesta _________________________________ 

 

17. ___________________________________ osakaskunta (                                                  ), 

sopimuksen kokonaispinta-ala _____ha puolesta _________________________________ 

 
 

18. ___________________________________ osakaskunta (                                                  ), 

sopimuksen kokonaispinta-ala _____ha puolesta _________________________________ 

 

19. ___________________________________ osakaskunta (                                                  ), 

sopimuksen kokonaispinta-ala _____ha puolesta _________________________________ 

 

20. ___________________________________ osakaskunta (                                                  ), 

sopimuksen kokonaispinta-ala _____ha puolesta _________________________________ 

 



 
 

21. ___________________________________ osakaskunta (                                                  ), 

sopimuksen kokonaispinta-ala _____ha puolesta _________________________________ 

 

22. ___________________________________ osakaskunta (                                                  ), 

sopimuksen kokonaispinta-ala _____ha puolesta _________________________________ 

 
 

23. ___________________________________ osakaskunta (                                                  ), 

sopimuksen kokonaispinta-ala _____ha puolesta _________________________________ 

 

24. ___________________________________ osakaskunta (                                                  ), 

sopimuksen kokonaispinta-ala _____ha puolesta _________________________________ 

 
 

25. ___________________________________ osakaskunta (                                                  ), 

sopimuksen kokonaispinta-ala _____ha puolesta _________________________________ 

 

26. ___________________________________ osakaskunta (                                                  ), 

sopimuksen kokonaispinta-ala _____ha puolesta _________________________________ 

 

27. ___________________________________ osakaskunta (                                                  ), 

sopimuksen kokonaispinta-ala _____ha puolesta _________________________________ 

 



 
 

28. ___________________________________ osakaskunta (                                                  ), 

sopimuksen kokonaispinta-ala _____ha puolesta _________________________________ 

 

29. ___________________________________ osakaskunta (                                                  ), 

sopimuksen kokonaispinta-ala _____ha puolesta _________________________________ 

 
 

30. ___________________________________ osakaskunta (                                                  ), 

sopimuksen kokonaispinta-ala _____ha puolesta _________________________________ 

 

31. ___________________________________ osakaskunta (                                                  ), 

sopimuksen kokonaispinta-ala _____ha puolesta _________________________________ 

 
 

32. ___________________________________ osakaskunta (                                                  ), 

sopimuksen kokonaispinta-ala _____ha puolesta _________________________________ 

 

33. ___________________________________ osakaskunta (                                                  ), 

sopimuksen kokonaispinta-ala _____ha puolesta _________________________________ 

 

34. ___________________________________ osakaskunta (                                                  ), 

sopimuksen kokonaispinta-ala _____ha puolesta _________________________________ 

 



 
 

35. ___________________________________ osakaskunta (                                                  ), 

sopimuksen kokonaispinta-ala _____ha puolesta _________________________________ 

 

36. ___________________________________ osakaskunta (                                                  ), 

sopimuksen kokonaispinta-ala _____ha puolesta _________________________________ 

 
 

37. ___________________________________ osakaskunta (                                                  ), 

sopimuksen kokonaispinta-ala _____ha puolesta _________________________________ 

 

38. ___________________________________ osakaskunta (                                                  ), 

sopimuksen kokonaispinta-ala _____ha puolesta _________________________________ 

 
 

39. ___________________________________ osakaskunta (                                                  ), 

sopimuksen kokonaispinta-ala _____ha puolesta _________________________________ 

 

40. ___________________________________ osakaskunta (                                                  ), 

sopimuksen kokonaispinta-ala _____ha puolesta _________________________________ 

 

41. ___________________________________ osakaskunta (                                                  ), 

sopimuksen kokonaispinta-ala _____ha puolesta _________________________________ 



 
 

42. ___________________________________ osakaskunta (                                                  ), 

sopimuksen kokonaispinta-ala _____ha puolesta _________________________________ 

 

43. ___________________________________ osakaskunta (                                                  ), 

sopimuksen kokonaispinta-ala _____ha puolesta _________________________________ 

 
 

44. ___________________________________ osakaskunta (                                                  ), 

sopimuksen kokonaispinta-ala _____ha puolesta _________________________________ 

 

45. ___________________________________ osakaskunta (                                                  ), 

sopimuksen kokonaispinta-ala _____ha puolesta _________________________________ 

 
 

46. ___________________________________ osakaskunta (                                                  ), 

sopimuksen kokonaispinta-ala _____ha puolesta _________________________________ 

 

47. ___________________________________ osakaskunta (                                                  ), 

sopimuksen kokonaispinta-ala _____ha puolesta _________________________________ 

 

48. ___________________________________ osakaskunta (                                                  ), 

sopimuksen kokonaispinta-ala _____ha puolesta _________________________________ 

 


