
Maalämpö- ja porakaivot ym.

Vuokralainen on velvollinen noudattamaan vuokra-alueelle sijoitettavien porareikien, kuten lämpökaivojen
ja/tai porakaivojen, keruuputkistojen ja/tai niitä koskevien rakenteiden, laitteiden tai vastaavien (jäljempänä
lämpökaivot) toteuttamisessa kulloinkin voimassa olevaa lainsäädäntöä, kaupungin ohjeistusta ja
vuokrasopimuksessa olevia ehtoja.

Vuokralainen on tietoinen ja hyväksyy sen, että vuokra-alueen alapuolella sijaitsevat tunnelit, tilat,
tilavaraukset, kallioresurssi- tai pohjavesialueet tai vastaavat saattavat estää lämpökaivojen sijoittamisen
vuokra-alueelle. Ilman naapurikiinteistöjen omistajien ja haltijoiden suostumusta lämpökaivoja ei myöskään
saa sijoittaa siten, että se vaarantaa tai estää naapurikiinteistöjen mahdollisuuksia hyödyntää maalämpöä
alueillaan. Tämän vuoksi vuokralainen on velvollinen etukäteen ennen toimenpiteisiin ryhtymistä
huolellisesti selvittämään kaupungilta vuokra-alueen osan, johon lämpökaivot voidaan mahdollisesti
sijoittaa.

Vuokralaisella on oikeus toteuttaa vuokra-alueelle tavanomaisia enintään noin 1 000 metrin syvyisiä
lämpökaivoja seuraavin ehdoin:

∂ Lämpökaivot sijoitetaan Johtotietopalvelun määrittämälle sallitulle alueelle.
∂ Lämpökaivot voidaan sijoittaa sallitun alueen ulkopuoliselle vuokra-alueen osalle, mikäli

naapurikiinteistön omistaja, mahdollinen haltija ja mahdollinen maanalaisen esteen/tilan haltija sen
poikkeuksellisesti sallii (jäljempänä naapurin suostumus).

∂ Lämpökaivojen sijoittamiseen on myönnetty toimenpide- tai rakennuslupa.
∂ Sijoitettaessa lämpökaivoja naapurin suostumuksen edellyttävälle alueelle ensimmäiset 100 metriä

on porattava suoruusporausmenetelmällä.
∂ Mikäli vuokralainen on tahallaan tai huolimattomuuttaan toteuttanut lämpökaivot

Johtotietopalvelun määrittelemän sallitun alueen ulkopuolelle tai naapurin suostumuksen
vastaisesti, vuokralainen on vuokranantajan ja/tai naapurin ja/tai maanalaisen esteen/tilan haltijan
vaatimuksesta kustannuksellaan velvollinen välittömästi poistamaan lämpökaivoihin asentamansa
lämmönkeruulaitteistot ja täyttämään lämpökaivot vuokranantajan antamien ohjeiden mukaisesti.

Vuokranantajalla on oikeus irtisanoa lämpökaivojen käyttöoikeus kahden (2) vuoden kuluessa
vuokranantajan vuokralaiselle toimittamasta kirjallisesta käyttöoikeuden irtisanomisilmoituksesta.

∂ Tällöin vuokralainen on velvollinen kustannuksellaan poistamaan lämpökaivoihin asentamansa
lämmönkeruulaitteistot irtisanomisajan loppuun mennessä.

∂ Tällöin vuokranantaja vastaa kustannuksellaan lämpökaivojen täyttämisestä.
∂ Tällöin vuokranantaja ja/tai sen määräämä on velvollinen korvaamaan vuokralaiselle lämpökaivojen

ja niiden lämmönkeruulaitteistojen teknisen nykyarvon (jälleenhankinta-arvo 40 vuoden tasapoisto-
olettamalla alentaen, kuitenkin vähintään 15 % jälleenhankinta-arvosta).

∂ Vuokranantajalla ei kuitenkaan ole edellä mainittua velvollisuutta lämpökaivojen täyttämiseen eikä
mainittujen korvausten suorittamiseen, mikäli lämpökaivot on toteutettu alueelle, joka on
vuokrasopimuksen allekirjoittamisen ajankohtana voimassa olevassa maanalaisessa yleiskaavassa tai
jo tuolloin nähtävillä olleessa maanalaisen yleiskaavan muuttamista koskevassa
luonnoksessa/ehdotuksessa/kaavaselostuksessa määritetty kallioresurssialueeksi. Tällöin
mainituista kustannuksista vastaa vuokralainen.


