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RASITESOPIMUS  
1.
Rasitettu 
tontti

Nimi Puh. virka-aikana

Lähiosoite Postinumero ja postitoimipaikka

Kaupunginosa/kylä Kortteli/Tilan nimi Tontti n:o/RN:o

2.
Oikeutettu 
tontti

Nimi Puh. virka-aikana

Lähiosoite Postinumero ja postitoimipaikka

Kaupunginosa/kylä Kortteli/Tilan nimi Tontti n:o/RN:o

3.
Rasitteen 
laatu ja 
sisältö

Rasitteen laatu

Perustusrasite (MRA 80 § 1 kohta), käyttää rasitetulla kiinteistöllä olevan rakennuksen tai tukimuurin perustusta  
rasiteoikeuden haltijan kiinteistölle rakennettavan rakennuksen tai tukimuurin perustamiseen sekä ulottaa rakennuksen tai
tukimuurin perustus rasitetulle kiinteistölle
Rakennerasite (MRA 80 § 2 kohta), käyttää rasitetulla kiinteistöllä olevan rakennuksen seinää tai rakennetta välipohjan 
tai muun rakenteen tukemiseen tai muuhun vastaavaan tarkoitukseen sekä rakentaa niin, että rajalla olevilla 
rakennuksillav on yhteinen seinä.
Laiterasite (MRA 80 § 3 kohta), sijoittaa kiinteistön palvelevia johtoja ja näihin kuuluvia laitteita rasitetulla kiinteistöllä 
olevaan rakennukseen sekä käyttää näihin tarvittavia tietoja.
Käyttörasite (MRA 80 § 4 kohta), käyttää rasitetulla kiinteistöllä sijaitsevassa rakennuksessa olevaa kulkuväylää, 
väestönsuojaa ja autopaikkaa
Huoltorasite (MRA 80 § 5 kohta), käyttää rasitetulla kiinteistöllä olevaa lämpökeskusta tai lämmönsiirtolaitetta taikka 
jätehuoltoa tai muuta yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevaa laitosta sekä näihin tarkoituksiin varattua tilaa.
Yhteisrasite (MRA 80 § 6 kohta), käyttää rasitetulla kiinteistöllä sijaitsevassa rakennuksessa olevaa kiinteistöjen 
yhteiseksi tarkoitettua tilaa taikka muuta asumista, työntekoa tai kiinteistönhoitoa palvelevaa laitosta ja näihin tarkoituksiin 
varattua tilaa.
Seinärasite (MRA 80 § 7 kohta), tehdä ovi tai muu aukko rasitetun kiinteistön rajalla olevaan seinään tai jättää palomuuri 
rakentamatta.
Sietorasite (MRA 80 § 8 kohta), ulottaa rakennuksen katto tai lisäeristyksestä johtuva ulkoseinän osa rasitetun kiinteistön 
puolelle tai rakentaa katto siten, että vesi valuu rasitetulle kiinteistölle ja johdetaan sen kautta.

Rasitteen sisältö lyhyesti

4. 
Kunnossa-
pitovelvolli-
suus

Kunnossapitovelvollisuus

5.
Kustannus-
ten jako-
perusteet

Rasitteen hakemisesta ja rasitteen perustamisesta aiheutuneiden kustannusten jako

6.
Rasitetun 
tontin halti-
jan alle-
kirjoitus

Paikka ja päivämäärä

Allekirjoitus ja nimen sevennys

7. 
Oikeutetun 
tontin halti-
jan alle-
kirjoitus

Paikka ja päivämäärä

Allekirjoitus ja nimen sevennys

8.
Oikeaksi to-
distaminen

Allekirjoitus

____________________________
Nimenselvennys

Allekirjoitus

____________________________
Nimenselvennys

Kemin kaupunki Valtakatu 26                     Puhelin (vaihde) (016) 259 111
Rakennusvalvonta 94100  KEMI                     
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