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Älkusanat

Vesi- ja ympäristöhallintoasetuksen (nro
151/87) 1 §:n mukaan vesi- ja ympäristö
hallituksen tehtäviin kuuluu muun muassa
edistää toimialallaan vesien käyttöä ja
hoitoa sekä vesien aiheuttamien vahinko
jen torjuntaa, kehittää toimialaansa
kuuluvien tehtävien hoitoa vesi- ja
ympäristöhallinnossa sekä ohjata ylei
sesti ja yhteensovittaa sekä valvoa
vesi- ja ympäristöpiirien toimintaa.
Vesirakentamistöissä tarvittavan
kiinteistökohtaisen sopimusmenettelyn
auttamiseksi ja sopimuslomakkeiden yli
tenäistämiseksi vesihallitus asetti
16.2.1984 työryhmän laatimaan maanomis
tajien kanssa käytävissä neuvotteluissa
tarvittavat sopimusmallit. Työryhmän pu
heenjohtajaksi nimettiin insinööri Kari
Syrj älä ja muiksi jäseniksi vs. apulais

asianvalvoja Ulla Kaarikivi-Laine, in
sinöörit Heikki Pajula ja Mauri Jaakkola
sekä filosofian kandidaatti Risto Timo
nen, joka nimettiin myös sihteeriksi.
Työryhmä laati vuoden 1985 loppuun
mennessä sopimuslomakemallit, esimerkit
sopimuslomakkeiden täyttämisestä sekä
ohjeita sopimusmenettelystä. Vesihalli
tus pyysi asiasta lausunnot vesihalli
tuksen yksiköiltä ja vesipiirien vesi
toimistoilta sekä Maanomistajain Liitto
ry:ltä ja Maataloustuottajain Keskuslii
tolta.
Työryhmä on tehnyt ohj eistoon
lausuntojen pohjalta tarpeelliset muu
tokset.
Esitetyt kiinteistökohtaiset sopi
musohjeet ja -mallit eivät ole sitovia.
Tänä ohjeisto on voimassa 1.1.1991
31.12.1995.
-
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1

Yleistä

Ohjeen tarkoituksena on auttaa osaltaan
vesilain tarkoittamissa hankkeissa ta
pahtuvaa sopimusmenettelyä.
Sopimusmenettelyä on tarkasteltu lähinnä vesis
töönrakentandsen, oj ituksen, vesistöj en
järjestelyn ja säännöstelyn osalta.
Tässä ohjeessa on valikoima sopimus
lomakkeita, jotka soveltuvat käytettä
väksi suurimmassa osassa vesi- ja ympä
ristöpiirien tekemiä kiinteistökohtaisia
sopimuksia.
Lomakkeilla on tarkoitus
saada yhtenäistetyksi vesi- ja ympäris
töhallinnon vesirakentamistöissä käytet
tävät sopimuslomakkeet.
Sopimusmenettelyn perusteena on vesilain sallima sopimisoikeus (VL 11:9).
Suomessa ei ole varsinaista sopimusla
kia, vaan sopimusosapuolten oikeuksista
ja velvollisuuksista säädetään laissa
varallisuusoikeudellisista oikeustoimis
ta (288/29) eli oikeustoimilaissa (eri
tyisesti 1 §, 10 §, 31 §, 32 §, 33 § ja
36 §) ja eräissä kauppakaamen säädöksis
sä.
Vahingonkorvauslakia sovelletaan
sopimukseen perustuvaan vahingonkorvauk
seen vain poikkeustapauksissa (VahKorvL
1 §).

2 403069T

Vahingonkorvausten sopimisesta ja
sopimusneuvotteluista on hyötyä muun
muassa seuraavista syistä:
sopimusneuvotteluissa sopij aosapuoli
saa välitöntä ja oikeaa tietoa hank
keesta
turhat muutoksenhaut ja muistutukset
jäävät pois oikeuskäsittelystä
vesioikeudellinen käsittely nopeutuu
ja helpottuu
saadaan luoduksi asiallinen suhtautu
minen hankkeeseen paikkakunnalla.
Sopimusmenettelyä tarvitaan hanketta
suunniteltaessa ja toteutettaessa sekä
havaittaessa vahinkoja, joiden syntymis
tä ei ennakkoon ole osattu arvioida.
Näiden lisäksi sopimusmenettelyä tarvi
taan soviteltaessa maanomistajien väli
siä riitatapauksia.
Sopimusmenettelyä tarkemmin käsitel
täessä rajoitutaan vesi- ja ympäristö
Ohjeita
piirin tekemiin sopimuksiin.
voidaan kuitenkin soveltaa myös opastet
taessa järjestely-yhtiöitä ym. sopimus
ten laadinnassa.
-

-

-

-
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Sopimusmenettely

Hankkeen aloitteentekij änä on yleenså
hyödynsaaja.
Hakijana voi toimia val
tio, kunta, hankealueen kiinteistönomis
tajien muodostama yhteenliittymä tai
yksityinen henkilö,
Sopimusta tarvitaan
o lioin, kun hanketta toteutettaessa
aWtetaan haittaa tai vahinkoa yksi
tyiselle edulle,
Vesi- ja yinpäristöhal innos a annatur
sctuk”en (nro 333/90) 42 § n rrukaar
vesi- ja ympäristöpiiri kayttää vesi- ja
yipäristöhallmunon puhe- ja toirrivaltaa
vc,ilsi”sa tarkoitet issa asioissa,
1 i niuenomaise,tj ole tois n s ädet
ty. Piirin on siirrettä’ä vesiasia vesi
ja ympäristöhallituksen käsiteltäväksi
rruun nuassa silloin, jos asia on laaja
kantoinen tai periaatteellisesti merkit
tävä tai jos asian vaikutukset ulottuvat
oleellisesti myös toisen piirin alueel
le, Edelleen asetuksen mukaan vesi- ja
ympäristöpiiri voi, saatuaan siihen
oikeuden, toimia vesioikeudellisen luvan
hakijana ja haltijana. Tällöin vesi- ja
yinpäristöpilri on myös valtion puolesta
sopimusosapuolena maanomistaj ien kanssa
tehtävissä sopimuksissa. Kaytännössä
sopimuksen tukea ja allek rjoittaa kui
tnkin aina vesi- ja yrrpäristöpiiri
tarvittaessa sillä valtuutuäsella, joka
piirille tulee hankkeen toteuttaj ana,
Jos vesi- ja ympäristöpiiri hankkii
sopirrukset sellaisessa hankkeessa jossa

hakijana on joku muu kuin vesi- ja ympä
ristöhallinto, piiri tarvitsee valtuu
tuksen hakij alta, Jos j ärj estelyhankkeen
suunnitelman laatu
toimitusinsinööri,
hän ei voi tehdä sopimuksia.
Sen sijaan
hän voi ottaa vastaan suostuinuksia.
Eräille toimenpiteille (hankkeille)
ei tarvitse hakea vesioikeuden lupaa,
aikäli toimenpiteistä voi aiheutua va
hinkoa ja haittaa ainoastaan yksityisel
le ja jos tämä on toimenpiteeseen suos
tunut (VL 1:15.3). Tällä perusteella on
rakennettu esimerkiksi lähes kaikki
valtion luonnoni avintolammikot.
Näissa
tapauksissa sopimusasiakirjoissa ei
käyteta sanaa hakija, vaan esim, toteut
taja.
Ennen kuin sopimuksia tehdään, vesija ympäristöpiiri tai hankkeen aloit
teentekij ät järjestävät yleensä hanketta
koskevan tiedotustilaisuuden alueen
asukkaille ja kilnteistönomistajille.
Tilaisuudessa voidaan alustavasti kes
kustella korvausperusteista.
Joissakin vesi- ja ympäristöpiireissä
on suuria vesistöhankkeita varten perus
tettu eri etupiirelstä koostuvia suun
nittelu- ja korvaustoimikuntia, joissa
ovat edustettuina myös hankealueen kun
teistönomistaj at.
Toimikuntien tehtävä
nä on tällöin arvioida tehtyjen ehdotus
ten toteuttamismahdollisuuksia ja sel
vittää korvauspenisteita.

Pienehköissä hankkeissa suunnittelija
tai toimitusinsinÖöri selvittää maapoh
jan arvon paikkakunnalla ja laskee sen
perusteella kiinteistökohtaiset korvauk
set,
Suunnitelman pitää olla riittävän
pitkällä ja tilakohtaiset vahingonaxviot
on tehtävä huolella ennen varsinaisia
sopimusneuvottelu] a.
Suositeltuj a tai
muutoin arvioituj a korvausperusteita
noudatetaan kiinteistönondstaj ien kanssa
käytävissä sopimusneuvotteluissa.
Neu
votteluihin on varattava riittävästi
aikaa, jotta sopimusosapuolta voidaan
kuulla ja jotta tälle voidaan selvittää
hankkeen sisältö.
Sopimusneuvotteluja
saatetaan joutua käymään saman kiinteis
tön osalta useita kertoja.
Sopimukset on tehtävä kiinteistökoh
taisesti siinäkin tapauksessa, että
samalla ondstajalla on useita kiinteis

töj ä hankealueella.
Tällöin vältytään
mahdollisten omistajanvaihdosten aiheut
tamalta hankalalta korvausten ositte
lulta. Sopimusta tehtäessä on varmis
tuttava siitä, että allekirjoittajilla
on oikeus tehdä kiinteistöä koskevia
sopimuksia.
Suunnitteluvaiheessa pyritään sopi

maan haitoista ja vahingoista yleensä
pysyvän
käyttöoikeu
d e n saamiseksi.
Sopimusten tekeminen
edesauttaa vesioikeudellisen luvan saa
mista ja usein nopeuttaa lupakäsittelyä.
Hankkeen toteuttamisvaiheessa joudu
taan työmaajärjestelyiden ja työn tar
koituksenmukaisen toteuttamisen mahdol
listamiseksi sopimaan lisäksi t i 1 a
päisistä vahingoista.
Näihin työnaikaisiin sopimuksiin pätevät
samat oikeudelliset normit kuin suunnit
teluvaiheenkin sopimuksiin.
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Kiinteistönomistaj ien
sopimustyyppej ä ovat:

Sopimustyypit

kanssa

tehtäviä

Sopimus
Sovitaan hankkeen toteuttamisesta sopi
muksessa mainituin ehdoin, jolloin sovi
taan myös mahdollisesti aiheutuvien
vahinkojen korvaamisesta.

Vuokrasopimus
Jonkin alueen, rakenteen bas, yleensä
määräaikaisann hallintaaan ja käyttöön

oikeuttava sopimus.

Tapauskohtaiset sopimukset
Esim, kiinteistönomistaj ien keskinäisen
riidan sovittelemiseksi tehtävä sopimus;
vesi- ja ympäristöviranomaisella on
tässä sovittelijan rooli.
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Suostumus
Yksipuolinen, vain allekirj oittavaa
osapuolta sitova sopimus, johon tarvi
Suostu
taan lisäksi kaksi todistajaa.
muksella kiinteistönomistaja antaa luvan
jonkin hänen kiinteistöönsä kohdistuvan
toimenpiteen suorittamiseen,
Vesi- ja ympäristöpiireissä on ylei
sesti käytetty suostumusta kaksipuoli
sesti velvoittavana sopimuksena, jolloin
siinä sovitaan myös aiheutettavasta
haitasta maksettavasta korvauksesta.
Tällaisissa tapauksissa olisi siirryttä
vä käyttämään sopimus-muotoa esimerkiksi
siten, että sopimukseen liitetään valti
on tulo- ja menoarvion määrärahavaraus
(ns, budjettivaraus; s, 16).

4

Sopimuksen sisältö

Tässä käsiteltävät sopimukset eivät ole
kiinteistökauppasopimusten tavoin määrä—
muotoon sidottuja.
Siitä huolimatta on
joukko asioita, jotka sopimukseen on
sisällytettävä, jotta molenunille osapuo
lille käy selväksi, mistä todella sovi
taan, ja että sopimuksessa asetetut
velvoitteet voidaan täyttää.
Kolmannessa luvussa mainituista
sopimustyypeistä on tämän julkaisun
lopussa vesirakentamiseen soveltuvia
mallilomakkeita ja esimerkit niiden
täyttämisestä.
Tässä selvitetään tar
kemndn vahingonkozvaus sopimuksen sisäl
lössä huacdoon otettavia näkökohtia.

4,1 OTSIKKO JA TUNNISTETIEDOT
Sopimusasiakirja otsikoidaan sanalla
S o p i m u s.
Arkistoinnin ja suunni
telman kokoamisen helpottamiseksi asiakirjan oikeaan yläreunaan merkitään
sopimuksen numero ja allekirjoituspäivä
määrä.
Sopij apuolina ovat kiinteistönomista
ja(t) ja vesi- ja ympäristöhallitus/ve
si- ja ympäristöpiiri.
Otsikon jälkeen merkitään työn tai
hankkeen nimi sekä sopimusosapuolia
koskevat tunnistetiedot:

-

—

-

-

-

-

-

-

sijaintikunta
kylän nimi
kiinteistön nimi
kiinteistön rekisterinumero
kiinteistön omistaja(t)
omistajan osoite
omistaj ari pankkiyhteys
hakij ari nimi ja osoitetiedot

4.2 SOPIMUSEHDOT
Sopimusehdot sisältävät kumpaakin osapuolta sitovat velvoitteet ja heille
kuuluvat oikeudet.
Sopimusehtojen on
oltava selkeät, yksiselitteiset ja niin
laajasti esitetyt, että ne kattavat
kaiken mistä sovitaan.
Sanemuodon ja
-valinnan
on oltava
sellainen, että
molemmat osapuolet ovat yksimielisiä
sopimuksen tulkinnasta.
Kun kirjallinen
sopimus tehdään, ei seikoilla, joista on
sen lisäksi mahdollisesti sovittu suul
lisesti ilman todistajaa, ole juridista
sitovuutta, jos sopimuksesta tulee myö
hemmin erimielisyyttä.
Kiinteistölle aiheutuvan vahingon ja
haitan yksityiskohtaiseen esittämiseen
tarvitaan yleensä sopimukseen liitettävä
vahinkokohdeluettelo, yliteenveto vahin
gonkorvauksista ja kartta (liitteet 1 ja
la).
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Sopirnusehtoja kirjattaessa ja esitet
tyj ä lomakemallej a erityistapauksiin
sovellettaessa on otettava huomioon
seuraavaa:

musteksti seuraavalla tekstillä:
Mikäli korvausta ei ole suoritettu
.19
mennessä, korja
taan sen suuruus vastaamaan
±Njfl
ja vesija ympäristöpiirin yhdessä vuosittain
tarkistamaa hintasuositusta.

-

Hakijan oikeudet
Jos sopimusta ei sidota tarkasti nimettyyri suunnitelmaan, on esitettävä rilt
tävän yksityiskohtaisesti kaikki ne
toimenpiteet, joihin hakija saa oikeu
den,
Tällöin suunnitelmaan myöhemmin
mahdollisesti tehtävät muutokset eivät
välttämättä mitätöi tehtyjä sopimuksia.

Korvaukset
Sopimuksessa ilianitetaan korvauskohde ja
-summa,
Tilapäi sen ja pysyvän haitan
korvaukset ja niiden kohteena olevat
maa-alueet on eriteltävä joko sopimustekstissä tai erillisessä liitteessä
(vahinkokohdeluettelo, yhteenveto vahin
gonkorvauksista).
Sopimuksesta tai sen
liitteestä on käytävä selville, mistä
vahingosta (VL 11:6) korvaus maksetaan
puolitoistakertaisena.
Korvausten maksuaj ankohta on esitet
tävä sopimuksessa,
Siinä on myös var
mistettava kaikkien vahingonkorvauksia
saavien yhdenvertaisuus.
Tämä voidaan
ilmaista sopimustekstissä seuraavalla
tavalla:
-

Korvaus maksetaan viimeistään
.19
Jos vesilain mukaisessa lupapäätökses
sä määrätään sellaiselle kiinteistöl
le, jonka anistaja ei ole tehnyt sopi
musta, korvaus oleellisesti suurempien
yksikköhintojen perusteella kuin tässä
sopimuksessa, korjataan tämän sopimuk
sen korvaus vastaamaan lupapäätöksen
mukaisia korvauksia,

Jos korvauksen maksu viivästyy, on kor
vauksensaaj alle maksettava vuotuista
viivästyskorkee 16 %.
Jos korvaustoimikunta (kts. sivu 8)
on muodostettu, se tarkistaa korvauksia
määrävälein yhdessä vesi- ja ympäristöpiirin kanssa siihen saakka kunnes kor
vaukset on maksettu,
Tällaisessa ta
pauksessa korvataan edellä oleva sopi-
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Vahingonkorvauksesta sovittaessa on
otettava huomioon pantinhaltijan etu,
Jos korvausta saava kiinteistö on velan
panttina,
on korvauksen maksamiseen
saatava pantinhaltijan suostumus.
Työnaikaisen vahingon korvaukset
voidaan joissakin tapauksissa sopia jo
ennakolta,
Mikäli näin ei voida tehdä,
on sopimuksessa syytä mainita, että
työnaikaisista vahingoista sovitaan
erikseen,

Ennalta arvaamaton vahinko
Oikeus korvauksen vaatimiseen ennalta
arvaamattomasta vahingosta on olemassa
mainittiinpa sitä sopimuksessa tai ei
(VL 11:8).
Tästä on syytä mainita sopi
mustekstissä.

Haltuunotto- ja töiden aloittamis
ilmoitus
Sopimuksessa on mainittava millä tavoin
ja koska kiinteistön omistajalle on
ilmoitettava alueen haltuunotosta ja
Mikäli hakijalle
töiden aloittamisesta.
halutaan varata mahdollisuus töiden
nopeaan aloittamiseen, on tällaista
tapausta koskevat ehdot esitettävä sopi
muksessa esimerkiksi seuraavasti:
-

Hakij alla on oikeus aloittaa työt
sopimuksen tarkoittamalla alueella jo
14 vuorokauden kuluttua haltuunottoil
Kiinteistön omistaj alla
moituksesta.
on tämän 14 vuorokauden kuluessa oi
keus poistaa alueella oleva puusto ja
Tämän määräajan jäl
muu omaisuus.
omistajan
keen, ellei kiinteistön
kanssa
sovita aikaisemmasta ajankoh
dasta, on myös hakijalla oikeus pois
taa alueella oleva puusto ja muu omai

suus.
Hakija on tällöin velvollinen
vaadittaessa
lunastamaan poistamansa
puut, jolloin yksikköhintana käytetään
paikkakunnan korkeimpia käypiä hinto
ja.
Tuhoutuneesta viljelykasvisadosta
maksetaan erillinen korvaus.

Kiinteistön omistajan velvollisuudet
Sopimuksessa
on sovittava
mitä
teh
dään
alueella
olevalle
kiinteälle
ja iftaimelle iaisuudel1e.
Jos kun
teistönomistaj a velvoitetaan huolehti
maan omaisuutensa pois siirtämisestä,
on samalla sovittava
menettelytavasta
siinä tapauksessa, että omistaja ei
täytä velvoitettaan määräaj en kulues
sa.

Sopimuksen siirtovelvollisuus
ja -oikeus
Sopimuksessa on sovittava siitä, että
kiinteistönomistaj a vastaa sopimuksen
pysyvyydestä kiinteistän omistaj anvaih
doksen sattuessa.
Hakij alle on varattava oikeus siirtää
itseään sitovat oikeudet ja velvollisuu
det kolmannelle.

Rasitteet ja kiinnitykset
Sopimuksessa sovitun käyttöoikeuden
vakuudeksi voidaan hakea rasitetta.
Rasitteen perustaminen tapahtuu maanmit
tauskonttorin suorittamalla rasitetoimi
tuksella (JL 116 ja 166a §:t).
Jakolain
116 §:ssä mainittu rasiteluettelo on
tyhj entävä.
Toimituksen
kannalta ei
ole merkitystä sillä, onko käyttöoikeus
pysyvä vai määräaikainen, ja rasite
lakkaa olemasta voimassa silloin kun
käyttöoikeuden määräaika kuluu umpeen.
Rasitetta ei tarvitse kiinnittää.
Kiinteistölle on mahdollista hakea
tuomiokunnasta kiinnitys määräaikaisen
käyttöoikeuden vakuudeksi, jolloin kun
nitys on voimassa kymmenen vuotta j a sen
jälkeen uudistettava. Kiinnitetty käyt
töoikeus sitoo Idinteistän uutta omista-

jaa niin kauan kuin kiinnitys on voimas
sa.
Kiinteistän vuokraoikeuden pysyvyyden
vakuudeksi on niin ikään mahdollista
saada kuinnitys.
Pysyvän tai määräaikaisen käyttöoi
kauden vakuuden perustamiseksi voidaan
sopimukseen kirjata lause:
-

Taman pysyvän/määräaikaisen käyttöoi
keuden haltij alla on oikeus kiinteis
tönomistaj aa kuulematta hakea erityi
sellä rasitetoimituksella rasitetta
käyttöoikeudelle.

Tai:
-

Tämän määräaikaisen käyttöoikeuden
haltij alla on oikeus kiinteistönomis
tajaa kuulematta hakea kiinnitystä
käyttöoikeudulle,

Tai:
-

Tämän pysyvän käyttäoikeuden haltij al
la on oikeus kiinteistönomistajaa
kuulematta hakea rasitetta käyttäoi
keudelle.

Vahinkoalueen omistusoikeus
Maapohja jää kuinteistänomistajalle,
mutta sopimuksessa on annettava hakijal
le oikeus rajoittaa rakenteiden ja alu
een käyttöä siten, ettei rakenteiden
toimivuutta vaaranneta,

Erimielisyyksien ratkaisu
Sopimuksessa ilmoitetaan menettelytapa
siinä tapauksessa, että sopimuksen tul
kinnasta syntyy erimielisyyttä.
Jos
vesi- ja ympäristöhallitus on sopijaosa
puolena, erimielisyydet ratkaistaan
Helsingin raastuvanoikeudessa.

Muut sopimusehdot
Sopimuksessa esitetään ne ehdot, jotka
paikallisten erityisolojen takia joudu
taan sopimukseen sisällyttämään.
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Voimaantulo ja raukeaminen
Sopimuksessa esitetään päivämäärä tai
ehdot, joilla sopimus astuu voimaan.
Mikäli vesi- ja ympäristöpiiri tekee
sopimuksen, eikä mahdollisesti tarvitta
vaa valtuutusta ole, on sopimukseen
tehtävä merkintä siitä, että se astuu
voimaan vasta sen jälkeen kun vesi- ja
ympäristöhallitus on hyväksynyt sopimuk
sen,
Sopimuksen raukeamisehdoksi kirj ataan
tällöin jokin tai jotkin seuraavista:

-

-

-

16

Sopimus raukeaa, ellei vesi- ja ympä
ristöhallitus ole hyväksynyt sitä
,19
mennessä.

Sopimus raukeaa, ellei valtion tulo
ja menoarviossa ole osoitettu määrära
haa hankkeen toteuttamiseksi
19
mennessä,

Sopimus raukeaa, ellei hankkeen toteut
tandsta aloiteta
.19
mennessä,

4.3 SOPIMUKSEN ALLEKIRJOITTAMINEN
Kumpikin sopij aosapuoli allekirj oittaa
sopimuksen.
3os kiinteistöllä on useam
pia omistaj ia, allekirj oittavat kaikki
sopimuksen, elleivät ole tätä tarkoitus
Perita varten antaneet valtakirj aa.
kunnan puolesta tarvitaan kaikkien kuo
linpesän osakkaiden allekirjoitus tai
valtakirja.
Jbs aviopuolisoista vain
toinen omistaa kiinteistön, eikä puo
lisoiden kesken ole tehty avioehtoa,
tarvitaan toisenkin puolison allekirjoi
tus tai suostumus sopimuksen tekemiseen
silloin, kun on kyseessä pysyvän käyttöoikeuden luovuttaminen.
Vesi- ja ympä
ristöhallituksen/vesi- ja ympäristöpii
rin puolelta on yksi allekirjoittaja.
Suostumuksen allekirjoitukset on
todistettava oikeiksi,
Ällekirjoitusten selvennykset on
tehtävä aina allekirjoitusten yhteydes
sä

SOPIMUSLOMÄKKEET

LIITE 1

Sopiirus
Vahinkokohdeluettelo
‘Ihteenveto vahingonkorvauksista

LIITE 2

Suostumus

LIITE 3

Sopimus työnaikaisten vahinkoj en korvaamisesta

LIITE 4

Läjitysaluesopimus

LIITE 5

Alueen vuokrasopimus

LIITE 6

Maa-aineksen ostosopimus

3 403069T
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LIITE 1/1
VESI- JA YMPÄRSTÖHALUTUS
vesi ja ympäristöpiiri

PVm

19

SOPMUS
Han}e

Kiinteistön

Nimi

omistajat t)
Osoite
nro
Maksuosoite tai rahalaitos ja tilinumero

Hakija

Vesi— ja ympäristöha11itus

vesi— ja ympäristöpiiri
Osoite
ro

SOPIMUSEHDOT

Hakijan
oikeudet

1

18

LIITE 1/2
Korvaukset
2.

Hakija maksaa kiinteistölle hankkeesta aiheutuvista
vahingoista,

haitoista

ja muista edun menetyksistä tämän

sopimuksen liitteenä olevan laskelman mukaisesti
yhteensa

)

markkaa kertakaikkisena korvauksena.

Työnaikainen vahinko tai haitta:

Jos korvausta saava kiinteistö on velan panttina,

tulee

korvauksen maksamiseen saada pantinhaltijan suostumus.
Korvaus on maksettava ennen vahinkoa aiheuttavaan toimen—
piteeseen ryhtymistä.

Maksun viivästyessä maksetaan erä—

päivästä lukien vuotuista viivästyskorkoa,

jonka suuruus

on 16 %.
Ennalta

Tästä sopimuksesta huolimatta kiinteistön omistajalla on

arvaamaton

oikeus vaatia erikseen korvausta vesilain mukaisesti

vahinko

sellaisesta kiinteistönomistajan tässä sopimuksessa tar—

3.

koitettua omaisuutta kohtaavasta vahingosta, haitasta
muusta edunmenetyksestä,

ja

jota tätä sopimusta tehtäessä ei

ole edellytetty.

Haltuun—
otto-

ja

Haki jan on ilmoitettava haltuunotto— ja töiden aloittamis—
ajankohdasta kirjallisesti tai muutoin todistettavasti

töiden

kiinteistön omistajalle tai tämän valtuuttamalle asia—

aloittamis—

miehelle vähintään

ilmoitus

vahinkoa aiheuttaviin toimenpiteisiin ryhdytään.

4.

on mainittava,

(..)

kuukautta ennen kuin
Samalla

että töitä aloitettaessa alueella vielä

poistamatta olevan omaisuuden omistusoikeus siirtyy täs
sä sopimuksessa kohdassa 5 tarkemmin mainitulla tavalla
haki jalle.
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LIITE 1/3

Kiinteistön
omistajan

Sen

jälkeen,

kun töiden aloittamisesta on kiinteistön

omistajalle ilmoitettu 4.

kohdan mukaisesti,

on kiinteistön

1 velvolli—

omistaja velvollinen ja oikeutettu poistamaan ennen töiden

1

aloittamista

suudet
5.

Mikäli kiinteistön omistaja ei niitä poista,
hakijan toimesta.

(..)

poistetaan ne

Tällöin kiinteistön omistajalla on oikeus

kuukauden kuluessa 4.

kohdassa mainitusta töi

den aloittamisilmoituksesta lukien lunastaa alueelta haki—
jan toimesta poistettu omaisuutensa maksamalla puuston hak—
kuu—,

kuljetus—ja varastoimiskustannukset sekä rakennusten
ja siirtokustannukset.

purkamis—

Tämän määräajan jälkeen

alueelta poistetun omaisuuden omistusoikeus siirtyy heti
hakijalle.

Sopimuksen

Jos kiinteistön omistaja myy tai muuten luovuttaa kyseessä
sitoutuu

siirtovel—

olevan kiinteistön tai sen osan sivulliselle,

vollisuus

kiinteistön omistaja kauppakirjaan tai muuhun luovutusso—

ja —oikeus

pimukseen sisällyttamään kiinteistön uutta omistajaa vel—

6.

voittavan ehdon tämän sopimuksen voimassa pysymisestä ja
siitä,

että vastaava ehto aina myöhemmissäkin luovutuksis—

se otetaan luovutussopimukseen.
Bakialla on oikeus
oikeudet

siirtää tästä sopimuksesta johtuvat

ja velvollisuudet kolmannelle osapuolelle.

Tällaisesta siirrosta on hakijan viipymättä ilmoitettava
kiinteistön omistajalle.

Kiinnitykset
ja
rasitteet
7,
Rakentamisen

jälkeen maapohja

kunnossa—

omistukseen.

Alueen käytöstä ei saa aiheutua haittaa tai

pito—oikeus

vaaraa haki jan tekemille rakenteilla tai laitteille eikä

8.

20

jää kiinteistönomistajan

Käyttö— ja

estettä ‘iiiden kunnossapidolle.

LIITE 1/4

Erimieli-

Mikäli tämän sopimuksen tulkinnassa syntyy erimielisyyttä

syyksien

ratkaistaan riita Helsingin raastuvanoikeudessa.

ratkaisu
9.

Muut sopi—
musehdot
10.

Voimaantulo

Tämä sopimus

ja raukea—

sen allekirjoittanut.

tulee voimaan heti,

kun kumpikin osapuoli on

minen
11.

Tätä sopimusta on tehty kaksi samasanaista kappaletta,
yksi kiinteistönomistajalle ja yksi hakijalle.

Paikka
aika

ja
.
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Ki inte istön
omistajan
allekir—
joitus ja
se lvennys
paino
kirjaimin
Haki jan
edustajan
a 11 ek i r
joitus ja
selvennys
paino
kirjaimin
—

Liitteet:

Vahinkokohdeluettelo

Kartta

Yhteenveto vahingonkorvauksista
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LIITE 1/6
VESI JA YMPÄRISTÖHALLITUS

YHTEENVETO VAH INGON KORVAUKSISTA

-

vesi—

ja ympäristöpiiri

Hanke

Tnro

Kunta

Kylä

Kiinteistö

Rnro

Omistaja

Maapohlakorvaukset_vahinkokohdeluettelon_mukaan
Kuvio
Kartta
Maapohjan PintaYksikköKerroin
nro
nro
käyttöala
hinta
muoto
ha
mk/ha

Korvaus
mk

..___

-

teensä lia
Rakennukset

—

—

teensä

ja laitteet vahinkokohdeluettelon mukaan

teensä
Erityiskorvaukset
Korvauksen kohde

Selvitys

Korvaus
mk

Supistumishaitta
Kulkuhaitta
Päistehaitta
Äitaushaitta
Puusto

Yö teen sä
Korvaukset yhteensä
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LIITE 2/1

Nro___________

VESI- JA YMPÄRISTÖHALLITUS

Pvm

vesi- ja ympäristöpiiri

.

.
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SUOSTUMUS
Hanke
Tnro
Kim-

Kunta

teistö

Tila

Kiinteistön

Nimi

Kylä
Rnro

omista ja (t)
Osoite
ro
Maksuosoite tai ralialaitos

Vesi-

Halcija

ja tilinumero

ja ympäristöliallitus,
vesi- ja yrnpäristöpiiri

Osoite
Puh.nro

SUOSTUMUSEHDOT

Haki jan
oikeudet
1.

t

24

[

LIITE 2/2

Korvaukset
2.

Edellä 1.
tuna ne,
mista,

kohdassa mainituista oikeuksista mukaan luet—
jotka tarkoittavat pysyvän käyttöoikeuden saa

ei makseta korvauksia.

Työnaikaiset vahingot sovitaan erikseen.

Suostumuksen Jos kiinteistön omistaja myy tai muuten luovuttaa nyt
siirtovel—

kysymyksessä olevan kiinteistön tai sen osan sivulliselle,

vollisuus

sitoutuu kiinteistön omistaja kauppakirjaan tai muuhun

ja —oikeus

luovutussopimukseen sisällyttämään kiinteistön uutta

3.

omistajaa velvoittavan ehdon tämän suostumuksen voimassa
pysymisestä ja siitä,

että vastaava ehto aina myöhemmis—

säkin luovutuksissa otetaan luovutussopimukseen.

Hakijalla on oikeus

siirtää tästä suostumuksesta

oikeudet kolmannelle osapuolelle.

johtuvat

Tällaisesta siirrosta on

hakijan viipymättä ilmoitettava kiinteistön omistajalle.

Erimieli—

Mikäli tämän suostumuksen tulkinnassa syntyy erimieli

syyksien

syyttä,

ratkaisu

dessa.

ratkaistaan riita hakijan kotipaikan alioikeu—

4.

Tätä suostumusta on tehty kaksi samasanaista kappaletta,
yksi kiinteistönomistajalle ja yksi hakijalle.

Paikka ja
aika

*

.19

Kiinteistön
omistajan
alle—
kirjoitus
ja
selvennys
paino—
kirjaimin

Todistavat:

Liitteet

4 4030691

kpl
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LIITE 3/1
VESI- JA YMPÄRISTÖHALLITUS

Nro_______________

vesi- ja yspäristöpiiri

Pvm

.

.
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SOPIMUS TYÖAIKAISTEN
VAHINKOJEN

KORVAAMISESTA

Hanke
Tnro
Kim—

Kunta

Kiinteistön

Nimi

Kylä

L_____

Rnro

omistaja(t)
Osoite

1
Maksuosoite

Rakentaja

Vesi-

tai

rahalaitos

ja

Puh.nro

tilinumero

ja ympäristöhallitus,
vesi-

ja yrapäristöpiiri

Osoite
Puh.nro
SOPI MUSEHDOT

Rakentajan
oikeudet
1.

Rakentajalla on oikeus kaataa puusto ja raivata alus—
kasviilisuus uoman reunalta enintään
metrin
leveydeltä sekä poistaa tältä alueelta työtä hait—
taavat laitteet ja rakenteet.
Rakentajalla on oikeus levittää kaivumaat tontti— tai
muita erityiskäyttöön otettuja maa-alueita lukuunot
tamatta pelloille, niityille sekä metsä— ja jouto—
maalle (tarpeeton yliviivataan) enintään
metrin
leveydeltä. Levitetyn naakerroksen paksuus saa olla
enintään
m.
Rnk enLa ;al La on oikeus rakentaa tie oheisen kartta—
piirroksen osoittamaan paikkaan. Tien leveys reuna—
m. Rakentajalla on
oDneen saa olla enintään
oikeus käyttää tietä hankkeen valmistumiseen asti,
kuitenkin enintään
.. 19
saakka.

D
Korvaukset
2.

Rakentaja maksaa kiinteistölle aiheutuvista edellisessä
kohdassa mainituista töiden ja toimenpiteiden aiheutta
mista haitoista, vahingoista ja muista edun menetyksistä
yhteensä
(
markkaa kertakaikkisena korvauksena. Korvaus maksetaan

Naksun viivästyessä maksetaan eräpäivästä
vilviistyskorkoa,
onka suuruus on 16 1.
Vahingonarvioyhdistelmä on
Vahinqonarvioyhdistelmää ei

26

liitteenä
ole

lukien vuotuista

LIITE 3/2
Muut sopi—
musehdot
3.

.

.

Sopimuksen
siirtovel—
vollisuus
ja —oikeus
4.

Jos kiinteistön omistaja myy tai muuten luovuttaa nyt
kysymyksessä olevan kiinteistön tai sen osan sivulli—
selle, sitoutuu kiinteistön omistaja kauppakirjaan tai
muuhun luovutussopimukseen sisällyttämään kiinteistön
uutta omistajaa velvoittavan ehdon tämän sopimuksen
voimassa pysymisestä ja siitä, että vastaava ehto aina
myöhemmissäkin luovutuksissa otetaan luovutussopimuk—
seen.

Tätä sopimusta on tehty kaksi samasanaista kappaletta,
yksi kiinteistönomistajalle ja yksi rakentajalle.

.

Paikka
aika

ja
.

.19

Kiinteistön
omistajan
alle—
kirjoitus
ja
selvennys
paino—
kirjaimin

Rakentajan
allekirjoitus
ja
selvennys
paino
kirjaimin

Liitteet:

Vahingonarvioyhdistelmä

Kartta
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LIITE 4/1

EZ]

Nro____________

VESH JA YMPÄRISTÖHALUTUS
vesi ja ympäristöpiiri

?vm
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LÄJTYSALUESOPMUS
Hanke

Kim—

Kunta

Kylä

te i stö
Kiinteistön

Nimi

omistaja(t)
Osoite

Maksuosoite tai rahalaitos

Läjitys-

Vesi-

alueen
käyttäjä

ja tilinumero

ja ympäristöhallitus,
vesi— ja ympäristöpiiri

Osoite

SOPIMUSEHDOT

Läjitysalueen koko ja
sijainti
Käyttäjän
oikeudet
ja velvol
lisuudet

Pinta-ala
m21 joka on maastoon paalutettu ja liitteenä
n
olevalle kartalle merkitty
Läjitysalueelle saa läjittää maa—ainesta1 kantoja, kiviä1
louhosta ja raivausjätteitä
Vesi- ja ympäristöpiirillä on oikeus ilman eri korvausta
käyttää tilanomistajan hallinnassa olevia läjitysalu—
eelle johtavia teitä

J

rakentaa tilanomistajien omistamille alueille läjitys
alueen käyttöä varten tie karttapiirrokseen merkittyyn
paikkaan

D

rakentaa tilanomistajan omistamille alueille imuruop—
pausta varten putkilinja karttapiirroksessa merkittyyn
paikkaan

Vesi- ja ympäristöpiiri vastaa yllämainittujen teiden työn—
aikaisesta kunnossapidosta sekä siitä1 että aikaisemmin ra
kennetut tiet ovat läjitysalueen käytön päätyttyä vähintään
yhtä hyvässä kunnossa kuin läjityksen alkaessa
Läjitysalueen käytön päätyttyä käyttäjä poistaa rakentaman
sa tien liittymän
Teiden kunto tarkastetaan erillisessä tiekatselmuk—
sessa ennen töiden aloittamista Töiden päätyttyä
suoritetaan jälkitarkastus

Muiden yhteisten teiden käyttämiseen tarvittavat luvat
hankkii käyttäjä
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LIITE 4/2

Korvausta läjitysalueen käytöstä

Korvaus

D

ei makseta
maksetaan kertakaikkisena korvauksena

f
) markkaa
Korvaus maksetaan yhden (1) kuukauden kuluessa sopimuksen
allekirjoituspäivästä. Maksun viivästyessä maksetaan erä—
päivästä lukien vuotuista viivästyskorkoa, jonka suuruus
on 16 %.
Omistajan
velvollisuudet

Kiinteistönomistaja on velvollinen alueen omistajan tai
haltijan vaihtuessa huolehtimaan siitä, että käyttäjällä
säilyvät tämän sopimuksen mukaiset oikeudet läjitysalu—
eeseen.

Muita
ehtoja

Sopimuksen
voimassa—
oloaika

Sopimus on voimassa

.. 19

.. 19

—

välisen ajan.

Tätä sopimusta on tehty kaksi samasanaista kappaletta,
kiinteistönomistajalle ja yksi käyttäjälle,

Paikka
aika

yksi

ja

.

.19

Kiinteistön
omistajan
allekirjoitus
ja
selvennys
paino
kirjaimin

Läjitys—
alueen
käyttäjän
edustajan
alle—
kirjoitus
ja
s elvennys
paino
kirjaimin
-

Liitteet

kpl
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LIITE 5/1
Nro____________

VESI JA YMPÄRSTÖHALUTUS
vesi- ja yrnpäristöpiiri

PVm

.

.
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ALUEEN VUOKRASOPIMUS
Hanke
Tnro
Kim—

Kunta

teistö

Tila

Vuokran

Nimi

Kylä
Rnro

auta ja (t)
Osoite
ro
Maksuosoite tai

Vuokramies

Vesi—

rahalaitos

ja

tilinumero

ja ympäristöhallitus,
vesi— ja ympäristöpiiri

Osoite
Puh.nro
SOPIMUSEHDOT

Vuokra-alue

Karttaliitteen mukainen,

pinta—ala

D
pinta—ala

Vuokra—
miehen
oikeudet

m

Vuokramies käyttää yliämainittua maa-aluetta
maa—

ja vesirakennustarkoitukseen

F

Vuokramies saa suorittaa vuokra—alueella tarpeelliset tie—,
tasaus— ja sorastustyöt, vesijohto—, viemäri— ja kaivu—
työt, pystyttää tarpeelliset rakennukset, rakenteet ja
laitteet sekä varastoida maa—ainesta. Toimenpiteitä suo—
ritettaessa noudatetaan niitä lakeja, asetuksia ja
määräyksiä, jotka rakentamisesta ja vuokratun alueen
käytöstä
ovat voimassa. (Tarpeeton yliviivataan)

Vuokramiehellä on oikeus poistaa vuokra-alueelta alueen
käytön vaatima puusto, muu kasvillisuus sekä rakenteet ja
laitteet.
Puusto

jää vuokranantajalle

Puusto

jää vuokramiehelle

ja sen kaataa

ja se korvataan erikseen
markalla

D
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Vuokramiehellä on oikeus

ilman

eri korvausta

käyttää vuokranantajan hallinnassa olevia vuokra—
alueelle johtavia teitä
rakentaa vuokranantajan omistamille alueille vuokra—
alueen käyttöä varten tarvittava tie sekä sähkö— ja
puhelinlinjat liitteenä olevalle kartalle merkittyyn
paikkaan

D
Vuokra—
miehen
velvollisuudet

J

Vuokramies vastaa edellä mainittujen teiden kunnossapidosta
käyttöänsä vastaavassa suhteessa sekä siitä, että aikaisem—
min rakennetut tiet ovat vuokra-ajan päätyttyä vähintään
yhtä hyvässä kunnossa kuin vuokra—ajan alkaessa. Muiden
yksityisten teiden käyttämiseen tarvittavat luvat hankkii
vuokramies.

J

Teiden kunto tarkastetaan erillisessä tiekatselmuk—
sessa ennen vuokra—ajan alkamista. Vuokra—ajan
päätyttyä suoritetaan jälkitarkastus.

Vuokramies poistaa vuokra—ajan päättyessä alueelta:

Vuokrarnies jättää vuokra-ajan päätyttyä alueelle vuokran
antajan omistukseen:

Vuokran
määrä

Kertakaikkiseksi vuokraksi on sovittu

Vuosivuokraksi on

(,.,..,....)

markkaa

)

markkaa

sovittu

f

Kertakaikkinen vuokra maksetaan kokonaisuudessaan yhden
(1) kuukauden kuluessa vuokra—ajan alkamisesta.
Vuosivuokra maksetaan vuosittain yhden
kuluessa vuokravuoden alkamisesta.
Maksun viivästyessä maksetaan eräpäivästä
viivästyskorkoa, jonka suuruus on 16 %.

(1)

kuukauden

lukien

vuotuista
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Vuokrasummaan sisältyy korvaus myös alueelta mahdollisesti
poistettavan puuston ennenaikaisesta tai sopimattomana vuo—
denaikana tapahtuvasta hakkuusta, edellä mainittujen teiden
ja linjojen tekemisestä ja käytöstä, alueen luonnonkauneu—
den mahdollisesta vähentymisestä ja kaikista muistakin
tämän tapaisen vuokra—alueen käyttöön tavanomaisesti liit
tyvien toimintojen ja seurauksien aiheuttamista haitoista,
vahingoista ja kustannuksista

D

Erittely edellä mainituista korvauksista on liitteenä

Vuokranantaja on velvollinen alueen omistajan tai halti—
Vuokran—
jan mahdollisesti vaihtuessa huolehtimaan siitä, että
antajan
velvollisuus vuokramiehellä säilyvät tämän sopimuksen mukaiset oikeudet
Muut
ehdot

Sopimuksen
voimassa—
oloaika ja
irtisano—
minen

välisen
19
19
Vuokrasopimus on voimassa
ajan Vuokramiehellä on oiuirtianoa simus kirjalli—
sesti aikaisemminkin, jolloin vuokra—aika päättyy kahden
(2) kuukauden kuluttua irtisanomisesta.
—

Tätä sopimusta on tehty kaksi samasanaista kappaletta,
vuokranantajalle ja yksi vesi— ja ympäristöpiirille.

Paikka
aika

ja

Vuokran—
anta j ao
alle—
kirjoitus
ja
selvennys
paino
kirjaimin

Vuokramiehen
edustajan
alle—
kirjoitus
ja
se 1 ve nny s
paino
kirjaimin

Liitteet
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Nro________________

VESI- JA YMPÄRISTÖHALLITUS
vesi- ja ympäristöpiiri

Pvm

.

.

19

MAA..AINEKSEN OSTOSOPIMUS
Hanke
Tnro
Kiinteistö

Kunta

Kylä

Tila
Myyjäft)

Rnro

Nimi

Osoite

[ Puh. nro
Maksuosoite tai rahalaitos

Ostaja

ja tilinumero

Vesi— ja ympäristöhallitus,
vesi— ja ympäristöpiiri
Osoite
Puh,nro

SOPIMUSEHDOT
Maa-ainek—
sen otto—
paikka

Ottopaikan nimi

Pinta—ala
n.

Alue merkitty oheiseen karttapiirrokseen
Alue paalutettu maastoon

Ottomäärä

Tilalta otettavaksi suunniteltu kokonaismäärä
m3ktd/itd

Ottolupa

Myyjä luovuttaa tämän sopimuksen liitteeksi jäljennök—
sen maa—aineslaissa tarkoitetusta luvasta ja ottamis—
suunnitelmasta liitteineen.
Myyjä hankkii maa—aineslaissa tarkoitetun luvan maa—
ainesten ottamiseen alueelta ja luovuttaa ostajalle
jäljennöksen luvasta ja ottamissuunnitelmasta liit—
teineen.
Ostaja hankkii omaa käyttöään varten maa—aineslaissa
tarkoitetun luvan maa—ainesten ottamiseen alueelta.

Myyjä maksaa maa—ainesten ottoluvan hankkimisesta ja
ottamistoiminnan valvonnasta aiheutuvat kustannukset.
Ostaja maksaa maa—ainesten ottoluvan hankkimisesta ja
ottamistoiminnan valvonnasta aiheutuvat kustannukset.

D
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Korvaus

Ostaja suorittaa myyjälle korvausta otetusta maa—ainesmää—
rästä siten, että jokaisesta alueelta poiskuljetetusta

EI

EI

EI

m3ktd
m3itd
suoritetaan korvaus seuraavien yksikköhintojen mukaisesti
mk/yks.

moreeni

kivet

sora

Mittaustapa

mk/yks.

hiekka

Massojen mittaus tapahtuu

EI auton

lavalla

Eruutuvaaituksella

EI
EI

Maksutapa

Maksu suoritetaan
Ekuukausittain
Maksun viivästyessä maksetaan eräpäivästä lukien vuotuista
viivästyskorkoa, jonka suuruus on 16 %.

Muita
ehtoja
1.

Alueella kasvava puusto
tannuksellaan

jää myyjälle ja sen poistaa kus—

myyjä
ostaja,

2.

jolloin puut varastoidaan

Ostaja on oikeutettu rakentamaan ja pystyttämään alueelle
Tarpeelliset huoltorakennukset

EI

Puhelin— ja sähkölinjat myyjän omistamien alueiden
kautta rakennettuna

EI
Maa-aineksen oton päätyttyä ostaja poistaa edellä mainitut
rakenteet ja laitteet.

3.

Raivausjätteitä,
ainesta

ylisuuria kiviä

ja muuta tarpeetonta

saa jättää maa-aineksen ottoalueelle lupamääräysten
sallirnissa rajoissa

EI
4.

34

Ostajalla on oikeus

ilman eri korvausta

EI

käyttää myyjän hallinnassa olevia maa—aineksen otto—
paikalle johtavia teitä kuljetuksia varten

EI

rakentaa myyjän omistamille alueille tie maa—aineksen
ottopaikan käyttöä varten liitteenä olevaan kartta—
piirrokseen merkittyyn paikkaan

LIITE 6/3

5.

Ostaja vastaa teiden työnaikaisesta kunnossapidosta sekä
siitä, että aikaisemmin rakennetut tiet ovat maa-ainek
sen oton päätyttyä vähintään yhtä hyvässä kunnossa kuin
oton alkaessa.
Maa—aineksen oton päätyttyä ostaja poistaa rakentamansa
väliaikaisen tien liittymän.
Muiden yksityisten teiden käyttämiseen tarvittavat luvat
hankkii ostaja.
Teiden kunto tarkastetaan erillisessä tiekatselmuk—
sessa ennen ottamistoiminnan alkua. Toiminnan pää
tyttyä suoritetaan jälkitarkastus.

6.

Kun myyjä on hankkinut maa—ainesten ottoluvan
Myyjällä ei ole oikeutta luovuttaa maa—ainesta muille
tämän sopimuksen nukaiselta alueelta sopimuksen voi—
massaoloaikana.
Myyjällä on oikeus luovuttaa maa—ainesta muille tämän
sopimuksen mukaiselta alueelta sopimuksen voimassa—
oloaikana

7.

Kun ostaja hankkii maa—aineslain mukaisen ottoluvan, myy—
jällä ei ole oikeutta luovuttaa maa—ainesta muille tämän
sopimuksen mukaiselta alueelta sopimuksen voimassaolo—
aikana.

8.

Ellei tässä sopimuksessa nimenomaan ole toisin sovittu,
maa—aineskorvaukseen sisältyy korvaus myös alueella olevan
puuston
ennenaikaisesta tai sopimattomana vuodenaikana
tapahtuvasta hakkuusta, alueen luonnonkauneuden vähenemi—
sestä ja kaikesta muustakin tämän tapaiseen maa—ainesten
ottamiseen tavanomaisesti liittyvien toimintojen ja
seurauksien aiheuttamista haitoista ja vahingoista.

9.

Myyjä on velvollinen alueen omistajan tai haltijan mah
dollisesti vaihtuessa huolehtimaan siitä, että ostajalla
säilyvät tämän sopimuksen mukaiset oikeudet.

10.

Maa—aineksen oton päätyttyä
myyjä
ostaja
siistii ja maisemoi kustannuksellaan ottoalueen ottamis—
suunnitelman ja lupamääräysten mukaisesti.
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Ropimuksen
voimassa
oloaika

1

Sopimus

tulee voimaan

..

19

Sopimus tulee voimaan heti kun maa—aineksen ottaminen
maa—aineslain mukaan voidaan aloittaa.

Sopimus

on voimassa

..

19

saakka.

Tätä sopimusta on tehty kaksi samasanaista kappaletta,
yksi myyjälle ja yksi ostajalle.

Paikka
aika

ja
.

Myyjän
alle—
kirjoitus
ja
selvennys
paino—
kirjaimin

Ostajan
alle—
kirjoitus
ja
selvennys
paino—
kirjainin

Liitteet
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SOPIMUSLOMÄKKEIDEN MÄLLITÄYTÖT

LIITE la

Sopimus

Vahinkokohdeluettelo
“‘hteenveto vahingonkorvauksista
LIITE 2a

Suostunus

LIITE 3a

Sopimus työnaikaisten vahinkojen korvaamisesta

LIITE 4a

Läj itysaluesopimus

LIITE 5a

Alueen vuokrasopirrus

LIITE 6a

tiaa-aineksen ostosopinus
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LIITE la/2
Korvaukset
2.

Hakija maksaa kiinteistölle hankkeesta aiheutuvista
vahingoista,

haitoista ja muista edun menetyksistä tämän

sopimuksen liitteenä olevan laskelman mukaisesti
yhteensä.
•/O4to

markkaa kertakaikkisena korvauksena.

Q’.

S/Qr/z’e//Ovq

.Y..

.

Työnaikainen vahinko tai haitta:
So

Vfl’UC/7 ertks&7.

170 1tJ7OSSä0/VCO

Xorvou/-s’a

5ove’te/Cat7

h77/0SUOS//USZ’Q’.

Jos korvausta saava kiinteistö on velan panttina,

tulee

korvauksen maksamiseen saada pantinhaltijan suostumus.
Korvaus on maksettava ennen vahinkoa aiheuttavaan toimen—
piteeseen ryhtymistä.

Maksun viivästyessä maksetaan erä—

päivästä lukien vuotuista viivästyskorkoa,

jonka suuruus

on 16 %.
Ennalta

Tästä sopimuksesta huolimatta kiinteistön omistajalla on

arvaamaton

oikeus vaatia erikseen korvausta vesilain mukaisesti

vahinko

sellaisesta kiinteistönomistajan tässä sopimuksessa tar—

3.

koitettua omaisuutta kohtaavasta vahingosta, liaitasta
muusta edunmenetyksestä,

ja

jota tätä sopimusta tehtäessä ei

ole edellytetty.

ja töiden aloittamis—

Haltuun—

Haki jan on ilmoitettava haltuunotto—

otto- ja

ajankohdasta kirjallisesti tai muutoin todistettavasti

töiden

kiinteistön omistajalle tai tämän valtuuttamalle asia—

aloittamis-

miehelle vähintään..

ilmoitus

vahinkoa aiheuttaviin toimenpiteisiin ryhdytään.

4.

on mainittava,

kuukautta ennen kuin
Samalla

että töitä aloitettaessa alueella vielä

poistamatta olevan omaisuuden omistusoikeus siirtyy täs
sä sopimuksessa kohdassa 5 tarkemmin mainitulla tavalla
hakijalle.
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kun töiden aloittamisesta on kiinteistön

Kiinteistön

Sen

omistajan

omistajalle ilmoitettu 4.

velvolli

omistaja velvollinen

suudet

aloittami sta.

jälkeen,

kohdan mukaisesti,

on kiinteistön

ja oikeutettu poistamaan ennen töiden

Q’2 /QQ%,7717

5.

Mikäli kiinteistön omistaja ei niitä poista,
hakijan toimesta.

poistetaan ne

Tällöin kiinteistön omistajalla on oikeus

kuukauden kuluessa 4.

kohdassa mainitusta töi

den aloittamisilmoituksesta lukien lunastaa alueelta haki—
jan toimesta poistettu omaisuutensa maksamalla puuston hak—
kuu—,

kuljetus—ja varastoimiskustannukset sekä rakennusten

purkarnis— ja siirtokustannukset.

Tämän määräajan jälkeen

alueelta poistetun omaisuuden omistusoikeus siirtyy heti
haki jalle.

Sopimuksen

Jos kiinteistön omistaja myy tai muuten luovuttaa kyseessä

siirtovel—

olevan kiinteistön tai sen osan sivulliselle,

vol lis uus

kiinteistön omistaja kauppakirjaan tai muuhun luovutusso—

ja —oikeus

pimukseen sisällyttämään kiinteistön uutta omistajaa vel—

sitoutuu

voittavan ehdon tämän sopimuksen voimassa pysymisestä

6.

siitä,

ja

että vastaava ehto aina myöhemmissäkin luovutuksis—

sa otetaan luovutussopimukseen.
Hakijalla on oikeus
oikeudet

siirtää tästä sopimuksesta johtuvat

ja velvollisuu.det kolmannelle osapuolelle.

Tällaisesta siirrosta on hakijan viipymättä ilmoitettava
kiinteistön omista jalle.

Kiinnitykset
ja
rasitteet
7.
Käyttö-

Rakentamisen jälkeen maapohja

jää kiinteistönomistajan

Alueen käytöstä ei saa aiheutua haittaa tai

kunnossa—

omistukseen.

pito—oikeus

vaaraa hakijan tekemille rakenteille tai laitteille eikä

8.

40

ja

estettä niiden kunnossapidolle.

LIITE la/4
Erimieli—

Mikäli tämän sopimuksen tulkinnassa syntyy erimielisyyttä

syyksien

ratkaistaan riita Helsingin raastuvanoikeudessa.

ratkaisu
9.
Muut sopi—
musehdot
10,

Voimaantulo

Tämä sopimus tulee voimaan heti,

ja raukea—

sen allekirjoittanut.

kun kumpikin osapuoli on

/Q7/,

mi nen

!‘€

11.

9/°

.

Tätä sopimusta on tehty kaksi samasanaista kappaletta,
yksi kiinteistönomistajalle ja yksi hakijalle.

Paikka
aika

ja

Torvo/c

2

.

f2

1987

Kiinteistön
omistajan
allekir

kirjaimin
Hakijan
edustajan
allekir—
joi t us ja
selvennys

paino-

///kko Yahvoka//i

Koko Lz//s,&

öara

vGic//b

/77S

kirjaimin

Liitteet:
Vahinkokohdeluettelo

Kartta

Yhteenveto vahingonkorvauksista
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1

1

312

3

3

3

3

nro

3

kuvio
nrot

kuvio
nrot
he

j

kuvio
nrot

he

-

282

-

5

-77%å 3,49 /&J4227a35

273/0724

:H--

4 5cu”o
72LL4oJ2
L72t

-

kuvio
nrot

he

37

3

2f
-

38

/9

kuvio
nrot

220

0,76

/42

he

-

kuvio
nrot

—

—

ha

Ojan alle
jäävä alue

he

36,83

4,05

2,65

/2,28
/7,65

‘yhteensä

-

-

757_‘ 7577

-_____

7D0Q tauto_________________________________________

2Dm

3. vyöhyke

43,50%4,00 44,004%,50 44,50—4500

Q63 6%ff2,2 0,7f/4,/,2a223,8f 76-77 377
30,353’’ /47 35, 26 939 /,2i35D 6,2/

he

Cnistaja

Kylä

/-/oko/a
/1/kko/a 5aara Vcihvokctt/o

Tarvolo

Vettymisvyöhyke
1 vyöhyke
2. vyöhyke

-

inta

Mervattavat rakenteet ja laitteet
Pinta—ala, tilavuus, kunto ym. tietoja
NrojKDrvauksen kohde

teensälia

Jcutanea tai kiturnea

Metsä IV

Metsä III

Metsä II

Metsä 1 3

1

‘Ihnttiuna

heonnonlaidun tai niitty

Pelto

Pelto

Pelto salaojitettu

Vahinkoalueet
Haahjan
käyttänuoto

alue

ro

]okircnc

4507 Hevy /

Kartta Penkereen tai Veden alle
rakenteen
jääva alue
alle jäävä

Tnro

Pg/ic,oen /or7esze/4f

Kiinteisä

Hanke

m

1

1

m

-4
-4

m

m

1
D

0
0

z

1

pø

!:

3 -<

:
:

:

01

3

-4
te

4:-’

LIITE la/6
VESI- JA YMPÄRISTÖHALLITUS
vesi—
Hanke

YHTEENVETO VAHINGONKORVAUKSISTA
ja ympäristöpiiri
Tnro

i,hcyae/ jar1’es/etq

Kunta

Kylä

-

7rvo/c
Kiinteistö

Rnro

,L/010/0

/7?kko/ Sccrc 7h vs/0///0

Maapohjakorvaukset_vahinkokohdeluettelon mukaan
Kuvio
Kartta
Maapohjan Pinta—
YksikköKerroin
nro
nro
käyttöala
hinta
muoto
Jha
mk/ha

Korvaus
mk

9///4

3

pe#of

734

30000

7,5

60300

/4-/5;2O22

3

pe//o .1

3,8/

30 000

0,

9

/02 870

2526

3

09

3

9,39
6 77

20 000

75-77

3
pe//o 1

30000

0,6

789 020
/02 780

4 260

447

30 000
20 000

0,7

pe//o 3

20 000
20 000

0,6
0, f

44’ 700
74 520
/ 560

5 000
5000

75
0,6

300
7830

79

3

30, 33-3’,

3

!235-J6

3
3

38

7, 42
0,27
pe/to 1

0, 78

0,04

7,5

29,31 j
28

3
3

me/sSl%
,ez5IA

732,4

3

/oJZor/7c

49

500

7,5

2 678

/0,73,24,271

3

/OU/O/7700

0,35

500

0,9

758

37

3

QO

0,27

800

0,6

63

]

Rakennukset

2.67

36,83

Yhteensä ha

A/vv?

Ornistaa

3:72

Jok/rcf2/c

4507

—

—

Yhteensä

ja laitteet vahinkokohdeluettelon mukaan
/O

ou/7O,

/a/o,

30 000

Yhteensä
Erityiskorvaukset
Korvauksen kohde

Selvitys

Supistumishaitta

j’e/to

30000

Korvaus
mk

2,8/ho 64000m*

/7240

Ku ikuhaitta
Päistehaitta
Äitaushaitta

Puu s to

oo’o/j5crva, /ekrn yohi*o

f00
Yht een sä

Korvaukset yhteensä
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LIITE 2a/2
Korvaukset

Edellä 1.
tuna ne,

2.

mista,

kohdassa mainituista oikeuksista mukaan luet—
jotka tarkoittavat pysyvän käyttöoikeuden saa

ei makseta korvauksia.

‘önaikaiset vahingot sovitaan erikseen.

Suostumuksen Jos kiinteistön omistaja myy tai muuten luovuttaa nyt
sen osan sivulliselle,

siirtovel—

kysymyksessä olevan kiinteistön tai

vollisuus

sitoutuu kiinteistön omistaja kauppakirjaan tai muuhun

ja —oikeus

luovutussopimukseen

sisällyttämään kiinteistön uutta

omistajaa velvoittavan ehdon tämän suostumuksen voimassa

3.

pysymisestä

ja siitä,

että vastaava ehto aina myöhemmis—

säkin luovutuksissa otetaan luovutussopimukseen.

Hakijalla on oikeus

siirtää tästä suostumuksesta johtuvat

oikeudet kolmannelle osapuolelle.

Tällaisesta siirrosta on

hakijan viipymättä ilmoitettava kiinteistön omistajalle.

Erimieli—

Mikäli tämän suostumuksen tulkinnassa syntyy erimieli

syyksien

syyttä,

ratkaisu

dessa.

ratkaistaan riita hakijan kotipaikan alioikeu—

4.

Tätä suostumusta on tehty kaksi samasanaista kappaletta,
yksi kiinteistönomistajalle

Paikka
aika

ja yksi hakijalle.

ja
7.//.l98%

Kiinteistön
omistajan
alle—
kirjoitus
e lv e nny s

//// /oa,7e

min
Todistavat:

/°QCVO
Liitteet
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i41y/’a tomanen

LIITE 3a/l

[••) VESI- JA YMPÄRISTÖHALLITUS

Kro

vesi- ja ympäristöpiiri

ff3

SOPIMUS TYÖAIKAISTEN
VAHINKOJEN KORVAAMISESTA
Hanke

.

700/ //evy/

jTnro

________

Kim-

Kunta

teistö

Tila

Kiinteistön

Nimi

Ah/avo

KyläO/O

]Ok/pe//O
ZOt’/TJO’ ?/h .19.45

Rnro

/2

/40

omistaja(t)

Osoite TO/v/f/ 3
ui.nroO/678/
Kaksuosoite tai

rahalaitos

ja tilinumero

4s/k8%9O934i
Rakentaja

Vesi—

ja ympäristöhallitus,

5/9/

j

ympäristöpiiri

K/aieM’//e 6-8
0//k/

Osoite

SOP IMUS EHDOT

Rakentajan
oikeudet
1.

Rakentajalla on oikeus kaataa puusto ja raivata alus—
kasvillisuus uoman reunalta enintään
40 metrin
leveydeltä sekä poistaa tältä alueelta työtä hait—
taavat laitteet ja rakenteet,
Rakentajalla on oikeus levittää kaivumaat tontti— tai
muita erityiskäyttöön otettuja maa-alueita lukuunot
tamatta pelloille, niityille sekä metsä— ja jouto—
maalle (tarpeeton yliviivataan) enintään
40 metrin
leveydeltä. Levitetyn maakerroksen paksuus saa olla
enintään
m.
Rakentajalla on oikeus rakentaa tie oheisen kartta—
piirroksen osoittamaan paikkaan. Tien leveys reuna—
ojineen saa olla enintään
m. Rakentajalla on
oikeus käyttää tietä hankkeen valmistumiseen asti,
kuitenkin enintään
..l9
saakka.

LJ

Korvaukset
2.

/)2v/’ 7////cm);Ö /g/2,

.

j, oe/e

Rakentaja maksaa kiinteistölle aiheutuvista edellisessä
kohdassa mainituista töiden ja toimenpiteiden aiheutta
mista hait ista, vahngoist
muista edu
menet k istä

yhteensä

5!Qo/Q

Qqq,-

markkaa kertakaikkisena korvauksena.

(‘?‘‘Q!. . f .
Korvaus maksetaan

Maksun viivästyessä maksetaan eräpäivästä
viivästyskorkoa, jonka suuruus on 16 %.

lukien

vuotuista

Vahingonarvioyhdistelmä on liitteenä
Vahingonarvioyhdistelmää ei ole
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Muut sopi

/.i9

musehdot

7iiii21,

3

,27c7/,

c

Sopimuksen
siirtovelvollisuus
ja -oikeus
4.

§000

Jos kiinteistön omistaja myy tai muuten luovuttaa nyt
kysymyksessä olevan kiinteistön tai sen osan sivulli—
selle, sitoutuu kiinteistön omistaja kauppakirjaan tai
muuhun luovutussopimukseen sisällyttämään kiinteistön
uutta omistajaa velvoittavan ehdon tämän sopimuksen
voimassa pysymisestä ja siitä, että vastaava ehto aina
myöhemmi ssäkin luovutuks i saa otetaan luovutussopimuk—
seen.

Tätä sopimusta on tehty kaksi samasanaista kappaletta,
yksi kiinteistönomistajalle ja yksi rakentajalle.

Paikka
aika

ja

26

198%

Kiinteistön
omistajan
alle—
kirjoitus
selvennys

mi n

Rakenta jan
alle—
kirjoitus
ja
selvennys
paino
kirjaimin

L aur/ Yi/qcs

,uko

Lu,ka

Liitteet:

Vahingonarvioyhdistelmä

Kartta
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LIITE 4a/1
VESI- JA YMPÄRISTÖHALLITUS
vesi- ja ympäristöpilri

6f2

Nro

/5. 3

Pvm

.1987

LÄJITYSALUESOPIMUS
Hanke

Kim-

Kunta

teistö

Tila

Kiinteistön

Nimi

Kylä

PQYS/D//

Tnro 5ä0 Hevy7
,4rrc/kOSk/
Rnro

4:94

OQ/7

omista ja (t)

Osoite

04 7//

4rt7,V5//
Puh.nro

Maksuosoite tai rahalaitos

Pao’s/Oe/7
Läjitys-

,i7//

ja tilinumero

03320 4550
-

Vesi- ja yrnpäristöhallitus,

alueen

käyttäjä

9/5/300/

vesi- ja ympäristöpiiri

Osoite
7a/7ed#yV/6-6’
00420 /5,k/

Puh. nro

90- 5664055

SOPIMUSEHDOT
Läjitysalueen koko ja
sijainti
Käyttäjän
oikeudet
ja velvol
lisuudet

Pinta-ala
n.
.m, joka on maastoon paalutettu ja liitteenä
olevalle kartalle merkitty
Läjitysalueelle saa läjittää maa-ainesta, kantoja, kiviä,
louhosta ja raivausjätteitä.
.

.

Vesi— ja ympäristöpiirillä on oikeus ilman eri korvausta
käyttää tilanomistajan hallinnassa olevia läjitysalu—
eelle johtavia teitä
rakentaa tilanomistajien omistamille alueille läjitys—
alueen käyttöä varten tie karttapiirrokseen merkittyyn
paikkaan
rakentaa tilanomistajan omistamille alueille imuruop—
pausta varten putkilinja karttapiirroksessa merkittyyn
paikkaan

Vesi- ja ympäristöpiiri vastaa yllämainittujen teiden työn
aikaisesta kunnossapidosta sekä siitä, että aikaisemmin ra
kennetut tiet ovat läjitysalueen käytön päätyttyä vähintään
yhtä hyvässä kunnossa kuin läjityksen alkaessa.
Läjitysalueen käytön päätyttyä käyttäjä poistaa rakentaman—
sa tien liittymän.

j

Teiden kunto tarkastetaan erillisessä tiekatselmuk—
sessa ennen töiden aloittamista. Töiden päätyttyä
suoritetaan jälkitarkastus.

Muiden yhteisten teiden käyttämiseen tarvittavat luvat
hankkii käyttäjä.
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Korvausta läjitysalueen käytöstä

Korvaus

Ei

ei makseta
maksetaan kertakaikkisena korvauksena,.

(i2L2Q,)

markkaa
Korvaus maksetaan yhden (1) kuukauden kuluessa sopimuksen
allekirjoituspäivästä, Maksun viivästyessä maksetaan eräpäivästä lukien vuotuista viivästyskorkoa, jonka suuruus
on 16
Omistajan
velvolli—
suudet

Kiinteistönomistaja on velvollinen alueen omistajan tai
haltijan vaihtuessa huolehtimaan siitä, että käyttäjällä
säilyvät tämän sopimuksen mukaiset oikeudet läjitysalu—
ees een

Muita
ehtoja

Sopimuksen
voimassa—
oloaika

Sopimus on voimassa

/.6l97

/6.l93O välisen ajan

Tätä sopimusta on tehty kaksi samasanaista kappaletta,
kiinteistönomistajalle ja yksi käyttäjälle

Paikka ja
aika

/53l967

Kiinteistön
omista jan
allekirjoitus
selvennys

qe

painokirjaimin

I72O

Läjitys—
alueen
käyttäjän
edustajan
alle
kirjoitus
elvennys

t’/:o

painokirjaimin

Liitteet

50

1

kpl

,t’/kC /‘95,

/VO2e/

yksi

LIITE 4a/3
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LIITE 5a/l
VESI- JA YMPÄRSTÖHALUTUS

4å

Nro

vesi- ja ympäristöpiiri

Pvm

76’.

1967

ALUEEN VUOKRASOPIMUS
Hanke
Tnro

________

Kim-

Kunta

teistö

Tila

Vuokran

Nimi

Kylä

i6’93/-/evyf

A3rrcYkOYk/
IRnro

4.94

7Q?Q.

antaja(t)

Osoite 347// ArräkO5k/
ro9//8OO/
Maksuosoite tai

rahalaitos

Pac’ayb en pcik/
Vuokramies

Vesi-

Osoite

ja tilinumero

92O

-

ja ympäristöhallitus,

/-/e/s!ng/n
j/a,7ee/////e 6—6’

vesi—

O42O /-/e//nk/

ja ympäristöpiiri

Puh. nro

99-566Oi6’

SOPIMUSEHDOT

Vuokra—alue

Karttaliitteen mukainen,

7’%@,

pinta—ala

/oi-,q’e

QZ

/72000

Vuokra—
mi ehen
oikeudet

Vuokramies käyttää yllämainittua maa-aluetta
maa—

ja

vesirakennustarkoitukseen

H
Vuokramies saa suorittaa vuokra—alueella tarpeelliset tie—,
tasaus— ja sorastustyöt, vesijohto—, viemäri— ja kaivu—
työt, pystyttää tarpeelliset rakennukset, rakenteet ja
laitteet sekä varastoida maa—ainesta. Toimenpiteitä suo—
ritettaessa noudatetaan niitä lakeja, asetuksia ja
määräyksiä, jotka rakentamisesta ja vuokratun alueen
ovat voimassa. (Tarpeeton yliviivataan)
käytöstä

Vuokramiehellä on oikeus poistaa vuokra—alueelta alueen
käytön vaatima puusto, muu kasvillisuus sekä rakenteet ja
laitteet,
Puusto

jää vuokranantajalle

Puusto

jää vuokramiehelle

ja

sen

ja se korvataan erikseen
markalla

2.
vuokroihen /o/es/c.
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Vuokramiehellä on oikeus

ilman eri korvausta

käyttää vuokranantajan hallinnassa olevia vuokra—
alueelle johtavia teitä
rakentaa vuokranantajan omistamille alueille vuokra—
alueen käyttöä varten tarvittava tie sekä sähkö— ja
puhelinlinjat liittccnä olcvallo kartalla morkittyyn

D
Vuokra—
miehen
velvolli—
suudet

Vuokramies vastaa edellä mainittujen teiden kunnossapidosta
käyttöänsä vastaavassa suhteessa sekä siitä, että aikaisem—
min rakennetut tiet ovat vuokra-ajan päätyttyä vähintään
yhtä hyvässä kunnossa kuin vuokra—ajan alkaessa. Muiden
yksityisten teiden käyttämiseen tarvittavat luvat hankkii
vuokramies.
Teiden kunto tarkastetaan erillisessä tiekatselmuk—
sessa ennen vuokra—ajan alkamista. Vuokra—ajan
päätyttyä suoritetaan jälkitarkastus.

Vuokramies poistaa vuokra—ajan päättyessä alueelta:
. p1

,?‘?k’

.J.

Vuokramies jättää vuokra—ajan päätyttyä alueelle vuokran—
antajan omistukseen:

k4.

Vuokran
määrä

Kertakaikkiseksi vuokraksi on sovittu

(

)

markkaa

Vuosivuokraksi on sovittu
./‘‘

markkaa

Kertakaikkinen vuokra maksetaan kokonaisuudessaan yhden
(1) kuukauden kuluessa vuokra—ajan alkamisesta.
Vuosivuokra maksetaan vuosittain yhden
kuluessa vuokravuoden alkamisesta.

(1) kuukauden

Maksun viivästyessä maksetaan eräpäivästä lukien vuotuista
viivästyskorkoa,__jonka_suuruus_on 16 %.
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Vuokrasummaan sisältyy korvaus myös alueelta mahdollisesti
poistettavan puuston ennenaikaisesta tai sopimattomana vuo—
denaikana tapahtuvasta hakkuusta, edellä mainittujen teiden
ja linjojen tekemisestä ja käytöstä, alueen luonnonkauneu—
den mahdollisesta vähentyrnisestä ja kaikista muistakin
tämän tapaisen vuokra—alueen käyttöön tavanomaisesti liit
tyvien toimintojen ja seurauksien aiheuttamista haitoista,
vahingoista ja kustannuksista.
Erittely

edellä mainituista korvauksista on

liitteenä.

Vuokranantaja on velvollinen alueen omistajan tai halti—
Vuokran—
jan mahdollisesti vaihtuessa huolehtimaan siitä, että
antajan
velvollisuus vuokramiehellä säilyvät tämän sopimuksen mukaiset oikeudet.
Muut

,%1%”I /Z

ehdot

Sopimuksen
voimassa—
oloaika ja
irtisano—
minen

7?4’? .‘/,.....

/.6.l987- /.6.l9välisen
ajan. Vuokramiehellä on oikeus irtisanoa sopimus kirjalli—
sesti aikaisemminkin, jolloin vuokra—aika päättyy kahden
(2) kuukauden kuluttua irtisanomisesta.

Vuokrasopimus on voimassa

Tätä sopimusta

on tehty kaksi

vuokranantajalle

samasanaista kappaletta,

ja yksi vesi— ja ympäristöpiirille.

Paikka ja
/.3.l967

aika

Vuok r an—
anta jan
alle—
kirjoitus

(r,
mo /7e

selvennys
paino-

/

kirjaimin

Vuokramiehen
edustajan
alle—
kirjoitus
elvennys

Liitteet
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kpl

//

%e [o/voe

yksi

LIITE 6a/1
—-

VESI- JA YMPÄRISTÖHALLITUS
vesi- ja ympäristöpiiri

862

Nro

pvm/5.3

.1967

MAA-AINEKSEN OSTOSOPIMUS
Hanke

Kiinteistö

.

Kunta

/7O’CS/Ok/

Tila

Myyjä(t)

Nimi

Osoite

03/00
tai

rahalaitos

/8;45

ja tilinumero

90537- 4223

ja ympäristöhallitus,
vesi-

t_________

Rnro

N3vyss6Yo

Pasoe ankk/
Vesi—

503 Hevy 7

,//e 5orQ,’?e,’

Maksuosoite

Ostaja

Tnro
Kylä

Osoite
/cee/z”//e 6-d
00420 /I/5//7k

ja ympäristöpiiri

Puh. nro

90-66055

SOPIMUSEHDOT

Maa-ainek-

Ottopaikan nimi

Ko,-u,7 koppc

sen ottopaikka

Pinta-ala
n.

500

Älue merkitty oheiseen karttapiirrokseen
Alue paalutettu maastoon

Ottomäärä

Tilalta otettavaksi suunniteltu kokonaismäärä
7 QQ
m3ktd/itd

Ottolupa

Myyjä luovuttaa tämän sopimuksen liitteeksi jäljennök—
sen maa—aineslaissa tarkoitetusta luvasta ja ottamis—
suunnitelmasta liitteineen.
Myyjä hankkii maa-aineslaissa tarkoitetun luvan maa—
ainesten ottamiseen alueelta ja luovuttaa ostajalle
jäljennöksen luvasta ja ottamissuunnitelmasta liit—
teineen.
Ostaja hankkii omaa käyttöään varten maa—aineslaissa
tarkoitetun luvan maa—ainesten ottamiseen alueelta.

Myyjä maksaa maa—ainesten ottoluvan hankkimisesta ja
ottamistoiminnan valvonnasta aiheutuvat kustannukset.
Ostaja maksaa maa—ainesten ottoluvan hankkimisesta ja
ottamistoiminnan valvonnasta aiheutuvat kustannukset.

EI
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Korvaus

Ostaja suorittaa myyjälle korvausta otetusta maa—ainesmää—
rästä siten, että jokaisesta alueelta poiskuljetetusta
mit
suoritetaan korvaus

Mittaustapa

EI

EI

m3ktd
seuraavien yksikköhintojen mukaisesti:

moreenimk/yks,

hiekka

sora

kivet

mk/yks.

Massojen mittaus tapahtuu
auton lavalla

EIruutuvaaituksella

EI

Maksutapa

kuukausittain
Maksu suoritetaan
Maksun viivästyessä maksetaan eräpäivästä lukien vuotuista
viivästyskorkoa, jonka suuruus on 16 %.

Muita
ehto ja
1.

Alueella kasvava puusto jää myyjälle
tannuksellaan

2.

EI
EI

ja sen poistaa kus—

myyjä
ostaja,

jolloin puut varastoidaan

Ostaja on oikeutettu rakentamaan

ja pystyttämään alueelle

Tarpeelliset huoltorakennukset

Puhelin— ja sähkölinjat myyjän omistamien alueiden
kautta rakennettuna

EI
Maa—aineksen oton päätyttyä ostaja poistaa edellä mainitut
rakenteet ja laitteet.

3.

Raivausjätteitä,
ainesta

EI

ylisuuria kiviä

ja muuta tarpeetonta

saa jättää maa—aineksen ottoalueelle lupamääräysten
sallimlssa rajoissa

EI
4.

Ostajalla on oikeus

ilman eri korvausta

käyttää myyjän hallinnassa olevia maa—aineksen otto—
paikalle johtavia teitä kuljetuksia varten

EI

56

rakentaa myyjän omistamille alueille tie maa—aineksen
ottopaikan käyttöä varten liitteenä olevaan kartta
piirrokseen rnerkittyyn paikkaan

LIITE 6a/3

5.

Ostaja vastaa teiden työnaikaisesta kunnossapidosta sekä
siitä, että aikaisemmin rakennetut tiet ovat maa—ainek
sen oton päätyttyä vähintään yhtä hyvässä kunnossa kuin
oton alkaessa.
Maa—aineksen oton päätyttyä ostaja poistaa rakentamansa
väliaikaisen tien liittymän.
Muiden yksityisten teiden käyttämiseen tarvittavat luvat
hankkii ostaja.
Teiden kunto tarkastetaan erillisessä tiekatselmuk—
sessa ennen ottamistoiminnan alkua. Toiminnan pää
tyttyä suoritetaan jälkitarkastus.

6.

Kun myyjä on hankkinut maa—ainesten ottoluvan:
Myyjällä ei ote oikeutta luovuttaa maa-ainesta muille
tämän sopimuksen mukaiselta alueelta sopimuksen voi—
massaoloaikana.
Myyjällä on oikeus luovuttaa maa—ainesta muille tämän
sopimuksen mukaiselta alueelta sopimuksen voimassa—
oloaikana

7.

Kun ostaja hankkii maa—aineslain mukaisen ottoluvan, myy—
jällä ei ole oikeutta luovuttaa maa—ainesta muille tämän
sopimuksen mukaiselta alueelta sopimuksen voimassaolo—
aikana.

8,

Ellei tässä sopimuksessa nimenomaan ole toisin sovittu,
maa—aineskorvaukseen sisältyy korvaus myös alueella olevan
puuston
ennenaikaisesta tai sopimattomana vuodenaikana
tapahtuvasta hakkuusta, alueen luonnonkauneuden vähenemi—
sestä ja kaikesta muustakin tämän tapaiseen maa—ainesten
ottamiseen tavanomaisesti liittyvien toimintojen ja
seurauksien aiheuttamista haitoista ja vahingoista.

9.

Myyjä on velvollinen alueen omistajan tai haltijan mah
dollisesti vaihtuessa huolehtimaan siitä, että ostajalle
säilyvät tämän sopimuksen mukaiset oikeudet.

10.

Maa—aineksen oton päätyttyä
myyjä
ostaja
siistii ja maisemoi kustannuksellaan ottoalueen ottamis—
suunnitelman ja lupamääräysten mukaisesti.
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Sopimus tulee voimaan

Sopimuksen
voimassa
oloaika

Sopimus tulee voimaan heti kun maa—aineksen ottaminen
maa—aineslain mukaan voidaan aloittaa.

Sopimus on voimassa

‘.9.l9%saakka.

Tätä sopimusta on tehty kaksi samasanaista kappaletta,
yksi myyjälle ja yksi ostajalle.

Paikka

ja

aika

/VyySså/2

Myyjä n
alle—
kirjoitus
eivennys

Kil/e Sotaf7e/?

irjaimin
Ostajan
alle—
kirjoitus
e ivennys
paino

,u//

kirjaimin

Liitteet

5$

kpl

Le//2O

jEak./776S
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