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Suometsänhoito, ojitussopimus 

Suomen metsäkeskus. Kestävän metsätalouden määräaikainen rahoituslaki (34/2015) 

Me allekirjoittaneet, jäljempänä mainittujen tilojen omistajat olemme tehneet kunnostusojituksen toteuttamisesta 

yhteishankkeena seuraavan sopimuksen: 

1. Kunnostusojitus toteutetaan kestävän metsätalouden määräaikaisen rahoituslain (34/2015, jäljempänä rahoituslain)

mukaisena yhteishankkeena edellyttäen, että suunnitelman numero _________________________________ toteuttamiseksi

myönnetään rahoituslain varoja.

2. Osakkaat sitoutuvat kukin puolestaan ottamaan osaa hankkeen toteuttamis- ja kunnossapitokustannuksiin tässä

sopimuksessa mainitun jakoperusteen mukaisesti. Lisäksi osakkaat sitoutuvat huolehtimaan ojitusalueen kunnossapidosta

rahoituslain 35 §:n edellyttämällä tavalla kymmenen vuotta toimenpiteelle myönnetyn tuen loppuun maksamisesta. Lisäksi

osakkaat sitoutuvat hoitamaan maksu- ja muut velvoitteet voimassa olevan rahoituslain ja -asetuksen mukaisesti. Mikäli hoito- ja

kunnossapitovelvoitetta ei ole täytetty, maksettu tuki peritään takaisin rahoituslain 40 §:n ja valtionavustuslain mukaisesti.

3. Osakkaat vakuuttavat, ettei rahoitettavaan työhön tai toimenpiteeseen ole myönnetty muuta etuutta julkisista varoista. Mikäli

tuen maksamisen jälkeen ilmenee, että työhön on myönnetty muuta etuutta julkisista varoista, osakkaat sitoutuvat palauttamaan

rahoituslain mukaisen tuen takaisin.
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4. Osakkaita edustavaksi asiamieheksi on valittu

Sukunimi Etunimet 

Lähiosoite Postinumero 

Postitoimipaikka Puhelin 

Sähköpostiosoite 

Osakkaita edustavaksi asiamieheksi on varalle valittu 

Sukunimi Etunimet 

Lähiosoite Postinumero 

Postitoimipaikka Puhelin 

Sähköpostiosoite 

5. Osakkaat valtuuttavat asiamiehen tekemään hankkeen toteuttamista koskevia tarjouspyyntöjä sekä hakemaan hankkeen

toteuttamista varten rahoituslain varoja kokonaisurakassa tarjouskilpailun edullisimman tarjouksen kustannusarvion mukaisen

määrän. Asiamiehellä on valtuus hakea määräystä ojitustoimituksen pitämiseksi asiassa ja tarvittaessa vesioikeuden lupaa, tehdä

sopimuksia hankkeen toteuttamisesta sekä edustaa hankkeen osakkaita muissakin hanketta koskevissa asioissa ja ottaa vastaan

hanketta koskevia tiedonantoja. Lisäksi osakkaat valtuuttavat asiamiehen edustamaan heitä hankkeen toteuttajan ja osakkaiden

välisessä luovutustilaisuudessa.
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6. Osakkaat, jotka eivät ole antaneet valtuutusta hankkeen toteuttajalle poistaa puuston ojalinjoilta, sitoutuvat poistamaan

konekaivua haittaavan ja työturvallisuutta vaarantavan puuston ojalinjoilta vähintään __________ metrin leveydeltä

______ . ______ .20______ mennessä tai työn aloittamiseen mennessä, josta ilmoitetaan erikseen. Mikäli em. puustoa ei ole tähän

mennessä poistettu, oikeutetaan toteuttaja poistamaan se maanomistajan kustannuksella.

7. Osakkaat luovuttavat korvauksetta suunnitelman toteuttamisessa tarvittavan maan.

8. Osakkaat ovat tutustuneet hankkeen toteuttamiseksi laadittuun toteuttamissuunnitelmaan ja hyväksyvät sen.

9. Osakkaat vastaavat kunnostusojituksen ja hoitovelvoitteen kustannuksista seuraavan periaatteen mukaan

10. Myönnetyn rahoituksen maksaminen

Osakkaat, jotka eivät ole jäljempänä allekirjoitukset-kohdassa ilmoittaneet heille myönnettävän tuen maksamista varten oman

pankkitilinsä tilinumeroa, valtuuttavat asiamiehen ohjaamaan osakkaille myönnettävän tuen maksettavaksi hankkeen toteuttajan

pankkitilille.

11. Muut sovitut asiat
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Allekirjoitukset 

Paikka ja aika 

Kiinteistötunnus numeroina 

(kunta-kylä-talo-tila) 

Omistajien allekirjoitus Nimenselvennys Pankkitilin numero (IBAN), jolle 

myönnetty tuki maksetaan 

https://www.metsakeskus.fi/fi
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