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Kunnostusojituksen palvelusopimus 
 

Tilaajan tiedot 

 

Toimittajan tiedot 

Toimittajan virallinen nimi Y-tunnus 

Toimittajan osoite  

 

Yhteyshenkilöt 

 Tilaaja Toimittaja Puhelinnumero Sähköposti 

sisällölliset asiat     

tekniset asiat     

 

Toimeksiannon kohde - kiinteistötunnukset 

Kunta Kylä Talo Tila Tilan nimi Sertifiointi 

      

      

      

      

 

Toimeksiannon kohde – kuvio/t 

Kuvionumero Lähde 

  

  

  

  

  

 

  

Tilaajan virallinen nimi Henkilö- / Y-tunnus 

Toimitusosoite Laskutusosoite 

☐ ALV-rekisterissä  
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Toimeksianto – kunnostusojitus ja metsätiedon ylläpito 

 

Työlaji - kunnostusojitus  

Tilaajan tarpeiden kartoitus / aloituspalaveri ☐ puhelimitse 

☐ verkossa 

☐ sähköpostitse 

☐ maastokäynnillä 

KEMERA-kelpoisuuden arviointi ☐ tehdään 

Tarvittavat hakkuut ja hoitotoimenpiteet ☐ tehdään 

Tarvittavat kaivuutyöt tehtävien suunnitelmien mukaisesti ☐ tehdään 

Hankkeelle haetaan KEMERA-tukea ☐ haetaan 

Osallistun KEMERA-tuen edellyttämään 
yhteishankkeeseen 

☐ osallistun 

☐ en osallistu 

Mikäli hankkeelle haetaan KEMERA-tukea, eikä sitä 
myönnetä, niin kunnostusojitus 

☐ tehdään 

☐ ei tehdä 

Ojituksen suunnittelu maastossa ja maastomerkinnät ☐ tehdään 

Lopetuspalaveri ja suunnitelman läpikäynti ☐ ei pidetä 

☐ puhelimitse 

☐ asiakkaan luona 

☐ maastokäynnillä 

Lopetuspalaveri ja toteutuksen läpikäynti ☐ ei pidetä 

☐ puhelimitse 

☐ asiakkaan luona 

☐ maastokäynnillä 

Työlaji – metsätiedon ylläpito Toteutustapa 

Tiedot päivitetään järjestelmään ☐ maastotarkastusten jälkeen 

 ☐ keväällä 

 ☐ syksyllä 

☐ toimenpiteiden jälkeen 

 ☐ maastokäynnillä 

 ☐ valvontaraporttien 
 perusteella 

Tiedot päivitetään ☐ Toimittajan järjestelmään 

☐ Tilaajan järjestelmään 

Tietojen raportointi lisäksi ☐ paperisena Tilaajalle 

 

Toimeksianto – Metsätietojen ylläpito 
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Tälle tilaukselle kirjatuilla kiinteistöillä 
Tilaajana valtuutan Toimittajan 

☐ Toimimaan Tilaajan valtuuttamana asiamiehenä KEMERA-
asioissa 

 ☐ Tekemään ojitussopimuksia puolestani 

 ☐ Hakemaan yhteishankkeelle KEMERA-tukea puolestani 

 ☐ Tekemään tarvittavat ojitusluvat puolestani 

 ☐ Tekemään ojasuunnittelun puolestani 

 ☐ Tekemään tarvittavat vesiensuojelusuunnitelmat puolestani 

 ☐ Tekemään tarvittavat selvitykset puolestani 

 ☐ Toteuttamaan tarvittavat hoitotyöt ja hakkuut, kun se on 
hankkeen toteutumisen kannalta välttämätöntä, ja tekemään 
niihin liittyvät ilmoitukset ja hakemukset puolestani 

 ☐ Luovuttamaan omistus- ja henkilötietojani siinä määrin, kuin se 
on hankkeen toteuttamisen kannalta välttämätöntä 

 ☐ Toteuttamaan tarvittavat kaivutyöt puolestani 
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Kuviokohtaiset lisätiedot; 

 

Kuvio nro: ____ Lisätieto: ________________________________________________________  

Kuvio nro: ____ Lisätieto: ________________________________________________________ 

Kuvio nro: ____ Lisätieto: ________________________________________________________ 

Kuvio nro: ____ Lisätieto: ________________________________________________________ 

Kuvio nro: ____ Lisätieto: ________________________________________________________ 

 

 

Palvelusopimuksessa olevat hinnat ovat ilmoitettu alv 0% - hintoihin lisätään arvonlisävero voimassa olevan lain mukaisesti. Tähän 
palvelusopimukseen kuuluvat liitteinä seuraavat asiakirjat, jotka muodostavat yhdessä sopimuksen. 1) Palvelusopimus liitteineen 2) 
työlajien kuvaukset 3) Metsäpalvelun toimittamisen sopimusehdot sis. luonnonhoidon neuvontatyökalu 

Muut liitteet: 

 

Allekirjoitukset: 

 

Sopimusta on tehty kaksi samansisältöistä kappaletta, yksi kummallekin osapuolelle. 

 

Aika ja paikka     __________ ________________ 

Tilaajan allekirjoitus ja nimenselvennys   ____________________________ 

 

 

Aika ja paikka     __________ ________________ 

Toimittajan allekirjoitus ja nimenselvennys   ____________________________ 

 

 


