YHTEISTYÖSOPIMUS
Kosteikkohankkeen nimi:
Kunta:
Asianumero:

xx
xx
xx

Tämän yhteistyösopimuksen allekirjoituksella:
- Hyväksymme xxxx kosteikon toimenpidesuunnitelman (päivätty xx.xx.xxxx) ja
kunnostus/perustamistyöt voidaan aloittaa.
- Hyväksymme SOTKA-kosteikot -hankkeen yleiset sopimusehdot ja tämän sopimuksen lopussa olevat erikseen sovitut asiat.

Tilan ja/tai omistajan nimi

Kiinteistötunnus

Kosteikkohankkeen paikallinen
toteuttaja- ja vastuutaho

Vastuuhenkilön allekirjoitus ja nimen selvennys

Kosteikkohankkeen toteuttaja

Vastuuhenkilön allekirjoitus ja nimen selvennys

SOTKA-kosteikot
Suomen riistakeskus
Mikko Alhainen / Jarkko Nurmi

______________________________________________________________________________________________________________________

Customer service
+358 29 431 2001
asiakaspalvelu@riista.fi

Allekirjoitus ja nimenselvennys

Website
www.riista.fi
Electronic services
oma.riista.fi

Registry
Sompiontie 1,
00730 Helsinki, Finland
kirjaamo@riista.fi

Licence Administration Business ID
Sompiontie 1,
0201724-4
00730 Helsinki, Finland E-invoice
lupahallinto.kirjaamo@riista.fi 003702017244
laskut@riista.fi
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SOTKA-kosteikot sopimusehdot:
Hankkeessa tuetaan paikallisten toimijoiden omia hankkeita, kokonaisvastuu kosteikosta on xxxx sopimuksen

mukaisesti.
Kosteikkohankkeesta mahdollisesti aiheutuvia maa- ja metsätalousmaan vettymishaittoja tai muutoksia kuivatustilaan ei korvata. Vesilain mukaisen luvan perusteella toteutettavissa kohteissa tai siihen rinnastettavassa entisen vesistön kunnostuksessa koituvan kuivatushaitan korvausarvo ja/tai lupamaksu voidaan tapauskohtaisesti
laskea osaksi paikallista omarahoitusta.
Kosteikkohankkeen paikallistason toteuttajat osallistuvat käytännön toimenpiteiden toteutukseen ja niiden kustannuksiin suunnitelmassa esitetyllä tavalla.
Patorakenteiden kestävyydestä vastaa rakennusvaiheessa Suomen riistakeskus sekä tarvittaessa erikseen tehtävän sopimuksen mukaan ulkopuolinen toteuttajataho ja urakoitsija.
Vastuu kosteikon patorakenteiden kestävyydestä siirretään xxxx:lle, kun kosteikon rakennustyöt on saatu valmiiksi, rakenteiden kestävyys on todettu ja loppukatselmus on tehty. Kosteikon patorakenteiden pettämisen seurauksena kolmannelle osapuolelle aiheutuvista vahingoista korvausvastuu on Suomen riistakeskuksella ennen
loppukatselmusta ja loppukatselmuksen jälkeen vastuu kosteikosta ja sen patorakenteista siirtyy yhteisvastuullisesti xxxx:lle ja alueen omistajille.
Kosteikon sijainti on julkista tietoa. Kohde on riistahallinnon koulutus, esittely- ja tiedostuskäytössä 5 vuotta
tämän sopimuksen allekirjoituksesta. Kosteikolla järjestettävistä tapahtumista sovitaan xxxx: kanssa tähän sopimukseen erikseen kirjattavalla tavalla.
Kosteikon rannalle pystytetään infotaulu suunnitelman mukaisesti. Omistajien nimet julkaistaan infotaulussa,
ellei toisin sovita.
Kosteikolle perustetaan Luonnonvarakeskuksen ohjeiden mukainen vesilintulaskenta-piste(et). Pari- ja poikuelaskennat suoritetaan vuosittain xxxx tai tämän valtuuttaman henkilön toimesta viiden (5) vuoden ajan kosteikon valmistumisen ja lopputarkastuksen jälkeen.
Vuotuinen vesilintujen metsästysverotus on enintään 50% poikuelaskennassa havaitusta poikasmäärästä, jotta
kunnostetun lisääntymisalueen kokonaisvaikutus vesilinnustoon on positiivinen.
Alueelle järjestetään kattava ja tehokas pienpetojen pyynti suunnitelman mukaisesti
Kosteikolla ja sen lähiympäristössä ei harjoiteta vesilintujen jyväruokintaa ennen 20.8.vaan alueen vesilinnusto
käyttää kevään ja kesän lisääntymisaikana luontaista ravintoa. Vesilintujen runsaus ja lisääntymistulos kertovat
elinympäristön laadusta. Kosteikon ympäristöön perustetut riistapellot lasketaan luontaiseksi ravinnoksi.
Vesilintujen tarhaus kosteikoilla ja tarhattujen vesilintujen istutus kosteikoille on kielletty.
Kosteikon vedenpinnan säätelystä, pienpetopyynnistä, muista oleellisista hoitotoimenpiteistä sekä vesilintusaaliista pidetään yksinkertaista hoitopäiväkirjaa xxxx toimesta 5 vuoden ajan, jotta kosteikkojen toimivuutta ja
vaikuttavuutta suhteessa hoitoon voidaan myöhemmin arvioida.
Sopimuksen voimaantulo, purkaminen, irtisanominen ja korvaukset
Tämä sopimus tulee voimaan, kun kaikki osapuolet ovat sen allekirjoittaneet. Sopijaosapuolilla on toista osapuolta kuultuaan oikeus kirjallisesti irtisanoa sopimus ja poistaa alue sopimuksen mukaisesta kosteikkokäytöstä perustellusta syystä aikaisintaan 10 vuotta kosteikon loppukatselmuksen jälkeen. Kymmenen (10) vuoden
jälkeen sopimus jatkuu toistaiseksi voimassaolevana. Toistaiseksi voimassaolevan sopimuksen irtisanomisaika
on yksi (1) vuosi.
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Sopimus on voimassa, kunnes yhteistyöhanke on sopimuksen mukaisesti suoritettu, kuitenkin siten, että sopijaosapuolilla on, toista osapuolta kuultuaan, oikeus kirjallisesti irtisanoa sopimus ennen kohteen loppukatselmusta, mikäli olosuhteet muuttuvat siinä määrin, että työn jatkuminen ei vastaa tarkoitustaan. Mikäli xxxxx
rikkoo tämän sopimuksen ehtoja, eikä rikkomusta voida pitää vähäisenä, xxxx ja alueen omistaja(t) korvaavat
rikkomuksen seuraamuksena yhteisvastuullisesti Suomen riistakeskukselle kohteeseen kohdennetun SOTKAkosteikkohankkeen rahoituksen täysimääräisesti viiden vuoden sisällä sopimuksen allekirjoituksesta ja siitä
seuraavien viiden vuoden aikana alkuperäistä korvaussummaa vuosittain 20% pienentäen.
Jos kiinteistön omistaja myy tai muuten luovuttaa kyseessä olevan kiinteistön tai sen osan sivulliselle, sitoutuu
kiinteistön omistaja kauppakirjaan tai muuhun luovutussopimukseen sisällyttämään kiinteistön uutta omistajaa
velvoittavan tiedon tämän sopimuksen olemassa olosta ja siitä, että vastaava tieto aina myöhemmissäkin luovutuksissa otetaan luovutussopimukseen. Kosteikkoaluetta koskeva kiinteistön omistajan vaihdos on, sopimusosapuolten kuulemisen jälkeen, peruste sopimuksen kirjalliseen irtisanomiseen ennen 10 vuoden määräajan
loppuun kulumista.
Tätä sopimusta on tehty x samansisältöistä kappaletta, yksi kaikille sopijaosapuolille.

Erikseen sovittavat kosteikkokohtaiset asiat

Lista mahdollisista sovittavista asioista
• Kosteikkovierailujen yhteyshenkilö ja toimintatapa
• Muita sopimukseen erikseen kirjattavia….
• • • -

