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SOPIMUS 
RAKENNUKSEN NIMI LUOVUTTAMISESTA ADOPTOITAVAKSI 
 

1. Sopimuksen tarkoitus ja osapuolien vastuut 

Tällä sopimuksella rakennuksen omistaja ja maapohjan omistaja myöntävät Pirkanmaan maakuntamuseolle 
oikeuden etsiä ”Adoptoi monumentti” -toiminnan puitteissa adoptoijan myöhemmin tässä sopimuksessa 
määriteltävälle kohteelle. Kohteen omistus- tai hallintaoikeus sekä niihin liittyvät vastuut, kuten talvikun-
nossapito eivät sopimuksella muutu. 

Pirkanmaan maakuntamuseo lisää kohteen tiedot Adoptoi monumentti -toiminnan internetsivuille 
www.adoptoimonumentti.fi ja  pyrkii  etsimään  kohteelle  adoptoijan.  Museo  myös  laatii  kohteelle  hoito-
suunnitelman ja adoptiossa tarvittavat sopimusasiakirjat. 

Kohteen adoption ehdoista ja yksityiskohdista solmitaan myöhemmin erillinen sopimus kohteen omistajan, 
hallinnoijan, adoptoijan ja Pirkanmaan maakuntamuseon kesken. Museo huolehtii sopimusneuvotteluista 
osapuolien välillä. 

2. Sopimuksen osapuolet 

Rakennuksen hallinnoija: 

Nimi  Rakennuksen hallinnoijatahon nimi 
Osoite  katuosoite, postinumero kunta/kaupunki 
Puhelin  000 000 000 

 
Maapohjan omistaja: 

Nimi  Maapohjan hallinnoijatahon nimi 
Osoite  katuosoite, postinumero kunta/kaupunki 
Puhelin  000 000 000 

 
Adoptoi monumentti -toiminnasta vastaava taho: 

Nimi  Tampereen museot, Pirkanmaan maakuntamuseo 
Osoite  PL 487, 33101 Tampere 
Puhelin  03 5656 5140 
Sähköposti  adoptoimonumentti@tampere.fi 
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3. Kohde 

Kohteen nimi 

Kunta:                    kunta/kaupunki 
Kaup.osa:              kaupunginosa 
Osoite:                   katuosoite 
                                postinro postitoimipaikka 
Kiinteistötunnus: 000-000-0000-0000 
Rakennusnro:        00000 

 

 
Kuvateksti © kuvaaja, 

kuvan oikeudet  
Kohteen sijainti ympäröitynä kartalle. 

Kartta: Tampereen kaupunki, virastokartta 

4. Kohteeseen liittyvän tiedon julkaisu 

- Sopimuksen osapuolet voivat tehdä kohdetta koskevaa tutkimustyötä sekä julkaista sitä koskevaa his-
toriatietoa, kuvauksia ja valokuvia kaikissa julkaisumuodoissa. 

- Julkaisija vastaa tiedon oikeudellisuudesta ja siitä, että sen toimittama materiaali ei loukkaa kolman-
nen osapuolen tekijänoikeuksia tai muita immateriaalioikeuksia tai henkilötietojen suojaa koskevaa 
lainsäädäntöä. 

5. Muut sovittavat asiat 

- Kohteen rakennuksen hallinnoija tai maapohjan omistaja eivät käytä kohdetta tämän sopimuksen te-
kohetkellä. Jos he haluavat alkaa jälleen käyttää kohdetta, heidän tulee hyvissä ajoin ottaa yhteyttä 
Pirkanmaan maakuntamuseoon tämän sopimuksen muuttamiseksi tai irtisanomiseksi kohdan 7 mukai-
sesti. 

- Jos kohteen rakennuksen hallinnoija tai maapohjan omistaja aikoo luovuttaa kohteen omistuksen tai 
hallinnan, heidän tulee hyvissä ajoin ottaa yhteyttä Pirkanmaan maakuntamuseoon tämän sopimuksen 
muuttamiseksi tai irtisanomiseksi kohdan 7 mukaisesti. Jos tämä sopimus on voimassa kohteen omis-
tus- tai hallintaoikeuden siirtyessä, kohteen rakennuksen hallinnoijan tai maapohjan omistajan tulee 
pyrkiä siihen, että uusi omistaja tai haltija sitoutuu tämän sopimuksen ehtoihin. 

- Tätä sopimusta voidaan täydentää ja muuttaa vain sopimusosapuolten kesken kirjallisesti sopimalla. 

6. Sopimuksen voimaantulo 

- Sopimus astuu voimaan allekirjoittamisen yhteydessä, ja se on voimassa toistaiseksi, ellei määräajasta 
erikseen sovita. 
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7. Sopimuksen päättyminen 

- Osapuolet voivat irtisanoa sopimuksen päättymään yhden (1) kuukauden irtisanomisajalla ilmoittamal-
la irtisanomisesta kirjallisesti muille osapuolille. 

8. Sopimuskappaleet 

- Tätä sopimusta on tehty kolme (3) samanlaista kappaletta, yksi kullekin sopimuksen osapuolelle. 

9. Allekirjoitukset 

 

 

Rakennuksen hallinnoijan edustaja: 

 

 

__________________________________________________________________________________ 

Paikka, päivämäärä, allekirjoitus, nimi, asema/titteli, organisaation nimi 

 

 

 

Maapohjan omistajan edustaja: 

 

 

__________________________________________________________________________________ 

Paikka, päivämäärä, allekirjoitus, nimi, asema/titteli, organisaation nimi 

 

 

 

Pirkanmaan maakuntamuseon edustaja: 

 

 

__________________________________________________________________________________ 

Paikka, päivämäärä, allekirjoitus, Tuija-Liisa Soininen, yksikönpäällikkö 
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RAKENNUKSEN NIMI ADOPTOINTISOPIMUS 

1. Sopimuksen tarkoitus 

Tällä sopimuksella sovitaan ehdoista ja yksityiskohdista, joiden mukaisesti sopimuksessa määritellyssä koh-
teessa voidaan toteuttaa Pirkanmaan maakuntamuseon ”Adoptoi monumentti” -toiminnan mukaista hoito-
työtä. 

Kohteen omistaja ja hallinnoija antavat suostumuksen tämän sopimuksen ja kohteelle laadittavan hoito-
suunnitelman mukaisiin hoitotoimiin määritellyssä rakennuksessa ja sen välittömässä lähiympäristössä. 

Hoitotoimet suorittaa ja niistä vastaa kohteen adoptoija, joka sitoutuu tämän sopimuksen ja kohteelle laa-
ditun hoitosuunnitelman mukaisiin hoitotoimiin. 

Hoitotoimintaa ohjaa ja valvoo Pirkanmaan maakuntamuseo. 

2. Sopimuksen osapuolet 

Rakennuksen hallinnoija 

Nimi  Rakennuksen hallinnoijatahon nimi 
Osoite  katuosoite, postinumero kunta/kaupunki 
Puhelin  000 000 000 

 
Maapohjan omistaja 

Nimi  Maapohjan hallinnoijatahon nimi 
Osoite  katuosoite, postinumero kunta/kaupunki 
Puhelin  000 000 000 

 
Adoptoija 

Nimi  Adoptoijaorganisaation nimi 
y-tunnus/rekisterinro 000 000 
Osoite  katuosoite, postinumero kunta/kaupunki 
Puhelin  000 000 000 
Sähköposti  sahkoposti@sahkoposti 

 
Hoitotoiminnan ohjaaja ja valvoja 

Nimi  Tampereen museot, Pirkanmaan maakuntamuseo 
Osoite  PL 487, 33101 Tampere 
Puhelin  03 5656 5140 
Sähköposti  adoptoimonumentti@tampere.fi 
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3. Kohde 

Sopimus koskee rakennuksen nimi ja sen välitöntä lähiympäristöä: 

Kohteen nimi 

Kunta:                    kunta/kaupunki 
Kaup.osa:              kaupunginosa 
Osoite:                   katuosoite 
                                postinro postitoimi-
paikka 
Kiinteistötunnus: 000-000-0000-0000 
Rakennusnro:        00000 

 

 
Kuvateksti © kuvaaja, 

kuvan oikeudet  
Kohteen sijainti ympäröitynä kartalle. 

Kartta: Tampereen kaupunki, virastokartta 
 

Kellari sijaitsee lyhyt luonnehdinta sijaintipaikasta, missä, millä puolella tietä/katua, millaisella paikalla 
(esim. etäällä x-kadun katulinjasta, Tampereen kaupungin omistaman x-puiston kaakkoisosassa, x:n länsi-
puolella.) Ks. liite 1, kartta 1. 

Kohde, johon sopimuksen mukainen hoitotoiminta kohdistuu, käsittää rakennuksen nimi ja sen välittömän 
lähiympäristön, joka ulottuu noin 2 metriä rakennuksen seinien ympärille. Kohdetta ei ole merkitty Tampe-
reen kaupungin kantakartalle tai virastokartalle. Se on summittaisesti rajattu liitteen 1 kartalla 2. 

 

4. Osapuolien vastuut ja hoitotyö 

- Kohteen omistaja ja hallinnoija luovuttavat edellä määritellyn rakennuksen ja sen välittömän lähiym-
päristön kohteeksi ”Adoptoi monumentti” -toimintaan tässä sopimuksessa mainituin ehdoin. 

- Kohteen omistus- ja hallintaoikeus sekä niihin liittyvät vastuut, kuten talvikunnossapito, säilyvät koh-
teen omistajalla ja hallinnoijalla. 

- Kohteen hoidossa noudatetaan kohteelle laadittua ja kaikkien sopimusosapuolien tällä sopimuksella 
hyväksymää erillistä hoitosuunnitelmaa (liite 2). 

- Pirkanmaan maakuntamuseo sitoutuu antamaan neuvontaa ja tukea kohteen hoidossa. Maakuntamu-
seo huolehtii sopimusten solmimisesta ja neuvotteluista kohteen hoitoon ja käyttöön liittyvissä asiois-
sa adoptoijan, kohteen omistajan ja hallinnoijan kanssa. 

- Adoptoija sitoutuu hoitosuunnitelman mukaiseen huolehtimiseen ja ylläpitoon siten, että hoidosta ei 
aiheudu haittaa kohteen omistajalle tai hallinnoijalle eikä kohteelle tai sen ympäristölle. 

- Hoitotyössä huomioidaan rakennuksen ja sen ympäristön suojelu- ja muut erityistarpeet. 

- Mahdollisista hoitotoimista aiheutuvista haitoista tai korvauksista vastaa adoptoija. 

- Adoptoija vastaa hoitotyön kustannuksista, ellei toisin sovita. 
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- Adoptoija vastaa sivullisten ja hoitotyöhön osallistuvien turvallisuudesta kohteen korjaus- ym. hoito-
toimenpiteissä. Adoptoijan on huolehdittava työmaan riittävästä merkitsemisestä ja siitä, että kaikilla 
kohteen hoitamiseen osallistuvilla henkilöillä on tapaturmavakuutus, tarvittavat työvälineet ja riittävät 
taidot niiden turvalliseen käyttämiseen, ja että he tuntevat hoitosuunnitelman. 

- Adoptoijan tulee viipymättä ilmoittaa Pirkanmaan maakuntamuseolle sekä kohteen omistajalle ja hal-
linnoijalle kohteen tai sen ympäristön vahingoittumisesta sekä muista merkitsevistä muutoksista tai 
uhista kohteessa. 

- Adoptoija raportoi hoitotoimista Pirkanmaan maakuntamuseolle vuosittain 31.12. mennessä. Maakun-
tamuseo välittää tiedon edelleen kohteen omistajalle ja hallinnoijalle. 

 

5. Kohteeseen liittyvän tiedon julkaisu 

- Adoptoija ja Pirkanmaan maakuntamuseo voivat itsenäisesti tehdä kohdetta koskevaa tutkimustyötä 
sekä julkaista kohdetta koskevaa historiatietoa, kuvauksia ja valokuvia kaikissa julkaisumuodoissa, lu-
kuun ottamatta mahdollista kohteeseen pystytettävää opastaulua, jossa yhteydessä adoptoijan ja Pir-
kanmaan maakuntamuseon tulee tehdä yhteistyötä ja neuvotella myös kohteen omistajan kanssa. 

- Julkaisija vastaa tiedon oikeudellisuudesta ja siitä, että sen toimittama materiaali ei loukkaa kolman-
nen osapuolen tekijänoikeuksia tai muita immateriaalioikeuksia. 

- Kohteen omistajan, hallinnoijan tai adoptoijan henkilötietoja, kuten nimeä ja osoitetta, ei julkaista il-
man erillistä lupaa. Osapuolet sitoutuvat muutoinkin noudattamaan henkilötietojen suojaa koskevaa 
lainsäädäntöä. 

- Kohteen omistaja ja hallinnoija täyttävät: Kohteen omistajatiedon saa kaikissa julkaisumuodoissa jul-
kaista muodossa: ”Kohteen omistaa omistajatahon nimi”. 

 Kyllä    Ei  (Rasti ruutuun) 

- Adoptoija täyttää: Adoptoijaa koskevan tiedon saa kaikissa julkaisumuodoissa julkaista muodossa: 
”Kohteen on adoptoinut adoptoijaorganisaation nimi”. 

 Kyllä    Ei  (Rasti ruutuun) 

 

6. Muut sovittavat asiat 

- Kohteen omistaja ja hallinnoija eivät käytä kohdetta tämän sopimuksen tekohetkellä. Jos omistaja tai 
hallinnoija haluaa alkaa jälleen käyttää kohdetta, hänen tulee hyvissä ajoin ottaa yhteyttä Pirkanmaan 
maakuntamuseoon tämän sopimuksen muuttamiseksi tai irtisanomiseksi kohdan 8 mukaisesti. 

- Kohteen omistajalla ja hallinnoijalla on omistajan oikeuksiin kuuluva pääsy kohteeseen. Heidän tulee 
ottaa selvää kohteen korjaus- ym. hoitotoimenpiteisiin liittyvistä turvallisuusriskeistä, jos he haluavat 
käydä kohteessa tällaisten toimenpiteiden ollessa kesken. 

- Jos kohteen omistaja tai hallinnoija aikoo luovuttaa kohteen omistuksen tai hallinnan, hänen tulee ot-
taa hyvissä ajoin yhteyttä Pirkanmaan maakuntamuseoon tämän sopimuksen muuttamiseksi tai irtisa-
nomiseksi 8 kohdan mukaisesti. Jos tämä sopimus on voimassa kohteen omistus- tai hallintaoikeuden 
siirtyessä, kohteen omistajan ja hallinnoijan tulee pyrkiä siihen, että uusi omistaja tai haltija sitoutuu 
tämän sopimuksen ehtoihin. 
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- Kohteen ollessa adoptoituna sitä voidaan käyttää pienimuotoisten tilaisuuksien, kuten talkoiden tai 
kokoontumisten järjestämiseen. Tilaisuuksista ei tarvitse ilmoittaa erikseen omistajalle tai hallinnoijal-
le. Kohteen käyttö määritellään tarkemmin hoitosuunnitelmassa. Käytöstä ei saa aiheutua haittaa koh-
teelle tai sen omistajalle tai hallinnoijalle. 

- Adoptoi monumentti -toimintaan tai kohteeseen liittyvästä kaupallisesta toiminnasta tulee sopia erilli-
sellä kirjallisella sopimuksella sopimuksen osapuolten kesken. 

- Tätä sopimusta voidaan täydentää ja muuttaa vain sopimusosapuolten kesken kirjallisesti sopimalla. 

 

7. Sopimuksen voimaantulo 

- Sopimus astuu voimaan allekirjoittamisen yhteydessä, ja se on voimassa toistaiseksi, ellei määräajasta 
erikseen sovita. 

 

8. Sopimuksen päättyminen 

- Osapuolet voivat irtisanoa sopimuksen päättymään yhden (1) kuukauden irtisanomisajalla ilmoittamal-
la irtisanomisesta kirjallisesti muille osapuolille. 

 

9. Sopimuskappaleet 

- Tätä sopimusta on tehty neljä (4) samanlaista kappaletta, yksi kullekin sopimuksen osapuolelle. 

 

10. Liitteet (2 kpl) 

- LIITE 1. KARTAT. Sopimuksen kohteen, rakennuksen nimi, sijainti ja rajaus. 

- LIITE 2. Rakennuksen nimi hoitosuunnitelma. 
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11. Allekirjoitukset 

 

Rakennuksen hallinnoijan edustaja 

 

 

__________________________________________________________________________________ 

Paikka, päivämäärä, allekirjoitus, nimi, asema/titteli, organisaation nimi 

 

 

Maapohjan omistajan edustaja 

 

 

__________________________________________________________________________________ 

Paikka, päivämäärä, allekirjoitus, nimi, asema/titteli, organisaation nimi 

 

 

Adoptoijan edustaja 

 

 

__________________________________________________________________________________ 

Paikka, päivämäärä, allekirjoitus, nimi, asema/titteli, organisaation nimi 

 

 

Pirkanmaan maakuntamuseon edustaja 

 

 

__________________________________________________________________________________ 

Paikka, päivämäärä, allekirjoitus, Tuija-Liisa Soininen, yksikönpäällikkö 
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LIITE 1. KARTAT. 

Sopimuksen kohteen, rakennuksen nimi, sijainti ja rajaus 
 

 
KARTTA 1 Rakennuksen nimi sijainti on ympäröity kartalle sinisellä.  
Pohjakartta: Tampereen kaupunki, virastokartta. 
 

 
KARTTA 2 Sopimuksen kohteena oleva rakennuksen nimi on summittaisesti rajattu kartalle punaisella ja sopimuksen 
mukainen hoitoalueena toimiva välitön lähiympäristö sinisellä. Pohjakartta: Tampereen kaupunki, kantakartta. 


