
 
AIESOPIMUS  

Tällä aiesipimuksella ilmaistaan osapuolten tahtotila perustaa Humppilaan 

rautatieaiheista kirjallisuutta, historiaa, pienoisrautateitä ja leluja sisältävä 

tutkimushuone, museo, sekä suunnitelma osapuolten osallistumisesta Humppilan 

asemarakennuksen kehittämisestä kyseiseen käyttöön. 
 

 
1. SOPIJAOSAPUOLET  

 
(”Kunta”) Humppilan kunta 

 
ja 

 
(”Yhteistyökumppani”) Eljas Pölhö 

 
2.  SOPIMUKSEN KOHDE 

 
Tämän aiesopimuksen kohteena on Humppilan asemarakennus, ja sen muuttaminen 
rautatieaiheisen kirjallisuuden tutkimus- sekä pienoisrautateiden ja lelujen näyttelytilaksi 
(jatkossa "Hanke"), johon kuuluvat keskeiset toimenpiteet on esitetty kohdassa 5.  

 
Aiesopimusta voidaan käyttää esim. hanketukihakemuksiin. Hankeselvitykseen osallistuminen 
ei velvoita Yhteistyökumppaneita lopullisen sopimuksen allekirjoittamiseen, vaan siitä 

tehdään erillinen Yhteistyösopimus. 

 
 
3. SOPIMUKSEN VOIMASSAOLO 
 

Tämä aiesopimus astuu voimaan sopijaosapuolten allekirjoitettua sopimuksen ja on voimassa 
erikseen laadittavan, sopijaosapuolten välisen Yhteistyösopimuksen voimaanastumiseen 
saakka.  
 

4. SOPIMUKSEN EHDOT 
 

Tämän aiesopimuksen sopijaosapuolet ilmaisevat, että Humppilan aseman hanke siihen 
kuuluvine osioineen tukee sopijaosapuolten kehittämistavoitteita ja että sopijaosapuolet osaltaan 
ilmaisevat tahtonaan, ja osaltaan pyrkivät edistämään kohdassa 5 olevan hankesuunnitelman 
mukaista toteuttamista 

        
 

Kaikki se tieto, jonka sopijaosapuoli luovuttaa muulle tai muille sopijaosapuolille (tausta-aineisto) 
ja joka on selvästi merkitty luottamukselliseksi, on luottamuksellisesti käsiteltävää. 
Sopijaosapuolet sitoutuvat siihen, etteivät he käytä tätä tietoa ilman sopijaosapuolelta 
saamaansa kirjallista lupaa muuhun tarkoitukseen kuin tässä aiesopimuksessa tarkoitettujen 
velvoitteidensa täyttämiseen. 

 
Aiesopimusta voidaan tarkistaa tai se voidaan purkaa sopijaosapuolen aloitteesta, mikäli 
jommankumman sopijaosapuolen edellytykset sen toteuttamiseen eivät sitä mahdollista. 
Tarkistaminen ja purkamisilmoitus tehdään kirjallisesti. 
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5. HANKESUUNNITELMASSA SELVITETTÄVÄT ASIAT 

Laaditaan hankesuunnitelma, jossa päätetään seuraavat asiat: 

1. Alustavat suunnitelmat asemalla esillä olevasta pysyvästä tutkimussalista ja näyttelystä mahdollisine 
arkistoineen sekä luonnossuunnitelmat asemarakennuksen tiloista muutettuna tutkimus- ja 
museokäyttöön ja operatiivisen toiminnan  alustava .suunnitelma 

2. Hankkeen rahoitussuunnitelma. 

3. Lopullisten suunnitelmien ja piirrustusten valmistelu ja rakennuslupa-asioiden käsittely. 

4. Hankkeen operatiivisen toiminnan ja hallinnon organisointi.  

5. Hankkeen markkinointi.  

6. Toiminnan käynnistäminen. 

 

 

  

6. SOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUKSET 
 

Tätä sopimusta on laadittu 2 samansisältöistä kappaletta, yksi kullekin sopijaosapuolelle. 
 

 ____. päivänä _____kuuta 2021 

  

 

”Yhteistyökumppani” 

 

                 

 _____________________   

Eljas Pölhö 

  

 

”Kunta” 

  

 

 _____________________    

Jyri Sarkkinen, kunnanjohtaja, Humppilan kunta 

 

_____________________ 

Marita Ketola, kunnanvaltuuston pj. Humppilan kunta 

 

______________________ 

Kari Ahola, kunnanhallituksen pj. Humppilan kunta 

 



 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


