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LAHJAKIRJA 
XX.XX.XXXX 

 
 

 
Lahjoittaja     Siilinjärven kunta, Y-tunnus 0172718-0 
 PL 5 

71801 Siilinjärvi 
 
Lahjan saaja xxxx, ht. xxxxxx-xxxx 
  Osoite 1 

 Osoite 2 
 
 
Lahjan kohde Siilinjärven kunnan Räimän kylän Ruokalusikka niminen tila RN:o 

3:131 (kiinteistötunnus 749-414-3-131), pinta-ala 1 431 m², joka 
käsittää Pyöreälahden asemakaava-alueen korttelissa nro 8162 
rakennuspaikan nro 2, osoite Kyynärätie 2, 70900 Toivala. 
 
Kiinteistö on rakentamaton. 

 
Lahjan arvo Lahjan arvo on kaksikymmentätuhatta (20 000,00) euroa. 
 
 
 
Lahjan muut ehdot 
 
1. Omistus- ja hallintaoikeus 
 

Omistus- ja hallintaoikeus siirtyy lahjan saajalle tämän lahjakirjan 
allekirjoittamisella. 

 
3. Kiinnitykset ja panttioikeudet  
 
 Kiinteistöön ei ole vahvistettu kiinteistökiinnityksiä. 
 
4. Rasitteet ja rasitukset 
 

Kiinteistö lahjoitetaan rasitteista ja rasituksista vapaana. 
 

5. Verot, maksut ja vastuu vahingoista 
 

Lahjoittaja vastaa kiinteistöstä suoritettavista veroista ja maksuista 
sekä kiinteistöä kohdanneista vahingoista siihen saakka kunnes 
omistusoikeus siirtyy lahjan saajalle. Lahjan saaja vastaa sano-
tuista veroista ja maksuista sekä vahingoista omistusoikeuden siir-
tymisen jälkeen. 

 
  Lahjan saaja on velvollinen hakemaan lainhuudon saannolleen 

kuuden (6) kuukauden kuluessa lahjakirjan allekirjoituksesta. 
  Lahjan saaja suorittaa lahjoitukseen liittyvän lahjaveron. 
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6. Kohteeseen tutustuminen 
 

Lahjan saaja on tarkastanut kiinteistön, sen alueen ja rajat sekä tu-
tustunut alueen maasto-olosuhteisiin. Lahjan saaja on verrannut 
näitä seikkoja lahjan kohteesta esitetyistä asiakirjoista saataviin tie-
toihin. Lahjan saajalla ei ole huomauttamista näiden seikkojen 
osalta. 

 
Lahjan saaja vastaa rakennushankkeen suunnitteluun liittyvien 
maaperätutkimusten suorittamisesta ja maaperän edellyttämistä 
hankkeen toteuttamiseen liittyvistä rakenteellisista ratkaisuista.  

 
7. Asiakirjoihin tutustuminen 
 

Lahjan saaja on tutustunut kiinteistöä koskeviin asiakirjoihin, joita 
ovat: 
1. Lainhuutotodistus 
2. Rasitustodistus 
3. Kiinteistörekisterinote 
4. Kaavakartat ja -määräykset, rakentamistapaohjeet 
 
Lahjan saaja on tutustunut myös naapurikiinteistöjä koskeviin asia-
kirjoihin, joita ovat: 
1. Kaavakartat ja -määräykset, rakentamistapaohjeet 

 
8. Rakentamisvelvoite 
 

Lahjan saaja sitoutuu rakentamaan asemakaavan, rakennusjär-
jestyksen ja hyväksyttyjen piirustusten mukaisen uudisrakennuk-
sen kolmen (3) vuoden kuluessa kaupantekohetkestä siihen val-
miusasteeseen, että rakennustarkastusviranomainen voi siinä 
suorittaa rakennusluvan edellyttämän hyväksyttävän käyttöönotto-
katselmuksen. Lahjoittaja voi hakemuksesta pidentää tässä tarkoi-
tettuja rakennusaikoja. 
 
Lahjan saajalla ei ole oikeutta käyttää rakennuspaikan viereistä 
katualuetta tai muuta yleistä aluetta kaivumaiden tai muuhun työ-
maavarastointiin. Pakottavissa tapauksissa kunta voi luovuttaa ra-
kennuspaikan ja kadun välisen oja-alueen määräaikaista käyttöä 
varten. Sopimus tehdään kirjallisesti teknisen palvelualueen 
kanssa ja siitä peritään vahvistetun taksan mukainen korvaus. 

 
Lahjan saaja sitoutuu noudattamaan rakennuspaikkaa koskevia 
kunnan antamia erityisiä rakentamismääräyksiä, jotka lahjan saa-
jalle on ilmoitettu ennen tämän lahjakirjan allekirjoittamista. 

 
9. Johtojen ym. sijoittaminen 
 

Kiinteistönomistaja on velvollinen sallimaan kunnan osoittamien 
yhdyskuntaa tai kiinteistöä palvelevien tarpeellisten johtojen, laittei-
den yms. ja niiden kiinnikkeiden sijoittamisen kiinteistölle, sen yli ja 
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sillä sijaitseviin rakennuksiin.  
 

Tässä tarkoitetuista toimenpiteistä kiinteistönomistajalle aiheutuva 
suoranainen haitta tai vahinko korvataan erikseen tehtävän sopi-
muksen mukaisesti.  

 
10. Vallintarajoitus 
 

Lahjan saaja on tietoinen, että maisemaa muuttavaa maanraken-
nustyötä, puiden kaatamista tai muuta näihin verrattavaa toimenpi-
dettä ei saa suorittaa ilman lupaa (MRL 128 §). 

 
Lahjan saaja sitoutuu olemaan myymättä tai muutoin luovuttamatta 
edelleen kiinteistöä rakentamattomana, ellei lahjoittaja anna siihen 
kirjallista suostumustaan.  

 
Lahjan saaja sitoutuu ottamaan tämän kohdan ensimmäisen ehdon 
sekä kohdassa 9 mainitun sopimusehdon kiinteistöä koskeviin vas-
taisiin luovutuskirjoihin. Mikäli kiinteistö luovutetaan rakentamatto-
mana, kohdan 8 ehto on myös otettava luovutuskirjaan. 

 
11. Kadun kunnossa- ja puhtaanapito 
 

Lahjan saajan velvollisuus pitää kunnossa ja puhtaana kiinteistöön 
rajoittuva katu määräytyy sen mukaan kuin laissa kadun ja eräiden 
yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta (669/78 ja 
547/2005) on säädetty sekä asianomaisessa kunnallisessa sään-
nössä määrätään. 

 
Milloin kiinteistön kohdalla olevaa katua ei ole säädetyssä järjes-
tyksessä luovutettu yleiseen käyttöön, mutta sitä kuitenkin käyte-
tään yleiseen liikenteeseen, omistaja on velvollinen huolehtimaan 
kunnossa- ja puhtaanpidosta kuten yleiseen käyttöön luovutettujen 
katujen osalta on säädetty ja määrätty, ellei toisin ole sovittu. 

 
12. Sopimussakko 

 
Mikäli lahjan saaja laiminlyö edellä tarkoitetun rakentamisvelvolli-
suuden tai luovuttaa kiinteistön sopimuksen vastaisesti rakenta-
mattomana edelleen, hän on velvollinen suorittamaan lahjoittajalle 
sopimussakkona satatuhatta (100 000,00) euroa kertasuorituk-
sena, ellei lahjoittaja vapauta lahjan saajaa joko kokonaan tai osit-
tain sopimussakon suorittamisesta. 

 
Mikäli lahjan saaja muutoin rikkoo tätä sopimusta, hän on velvolli-
nen korvaamaan lahjoittajalle tästä aiheutuvan vahingon. 

13. Irtaimisto 
 

Tämän lahjoituksen yhteydessä ei ole lahjoitettu irtaimistoa eikä 
sellaisen omaisuuden lahjoituksesta ole tämän lahjoituksen yhtey-
dessä tehty eri sopimusta. 
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  Tätä lahjakirjaa on tehty kolme (3) yhtäpitävää kappaletta, yksi lah-
joittajalle, yksi lahjan saajalle ja yksi kaupanvahvistajalle. 

 
 

Siilinjärvellä xx. pnä xxkuuta 2023 
 

 
 SIILINJÄRVEN KUNNANHALLITUS 
 

 
 
 

Heikki Pietikäinen   
 maankäyttöpäällikkö  

     
   

 
Tähän lahjakirjaan tyydymme ja sitoudumme sen ehdot  
täyttämään. 

 

Paikka ja aika edellä mainitut. 
 

 

 

 

xx lahjan saaja       
              

          
   
 
 

Kaupanvahvistajana todistan, että maankäyttöpäällikkö Heikki Pie-
tikäinen Siilinjärven kunnan puolesta lahjoittajana ja XX lahjan saa-
jana ovat allekirjoittaneet tämän lahjakirjan ja että he ovat olleet 
yhtä aikaa läsnä luovutusta vahvistettaessa. Olen tarkistanut alle-
kirjoittajien henkilöllisyyden ja todennut, että luovutuskirja on tehty 
maakaaren 2 luvun 1 §:ssä säädetyllä tavalla. 

 
 

Siilinjärvellä xx. pnä xxkuuta 2023 
 
 

 
 

xx 
Maanmittauslaitoksen määräämä kaupanvahvistaja  

  tunnus xxxxxx/xxx 
 
 
 
 
Liitteet: asemakaavaote 
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Liitekartta lahjakirjaan xx.xx.2023 
Siilinjärven kunta  /  lahjan saaja XX 
 
Lahjan kohde:  
kiinteistötunnus 749–414-3-131 / Pyöreälahti 8162-2, osoite. Kyynärätie 2 
 

 
 
 
 
 
 
  
 
  Siilinjärvellä  xx.xx.2023 
 
 
 
  xx 
  kaupanvahvistaja 


