
Maanvuokrasopimus    xx.xx.2021 

 
Sopijapuolet: 

Vuokranantajat: 

Forssan kaupunki Turuntie 18 
30100 Forssa 

0145626-1 

Jokioisten kunta Keskuskatu 29 
31600 Jokioinen 

0147645-7 

Lopen kunta Yhdystie 5 
12700 Loppi 

0150919-1 

Tammelan kunta Hakkapeliitantie 2 
31300 Tammela 

0153179-4 

Ypäjän kunta Perttulantie 20 
32100 Ypäjä 

0158301-7 

 

Vuokralainen:,  

 

 
 

 
 

Vuokrauksen kohde: Tällä sopimuksella vuokrataan noin 2 ha:n suuruinen määräala Tammelan kun-

nan Letkun kylässä sijaitsevalta Kurjenniemen tilalta r:no 834-420-26-7. Vuokrattavalla määräalalla 

sijaitsee vuokralaisen omistukseen eri luovutuskirjan nojalla siirtyvä Hämeen luontokeskuksen raken-

nus pysäköintialueineen. Kyseinen määräala on merkitty Tammelan kunnan Ruostejärven Itäosan 

osayleiskaavassa VM- varauksena ja Ruostejärven rantakaavan muutokseen myös VM- varauksena. 

Vuokrattavan määräalan rakennusoikeudesta määrätään em. kaavoissa. Kohteen sijainti on osoitettu 

em. kaavoissa sekä vuokrasopimuksen liitekartalla. 

Vuokra-alue luovutetaan käytettäväksi maanvuokralain (258/66) 5. luvun tarkoittamin tavoin tästä 
vuokrasopimuksesta ilmenevään toimintaan.  
 
Kiinteistön osoite: Härkätie 818, 31380 Letku  

Vuokra-aika on 50 vuotta tämän sopimuksen allekirjoittamispäivämäärästä lukien.  

Vuosittainen vuokra on 200 €. Vuokraa ei sidota indekseihin.  

Vuokran maksu: Vuokra maksetaan vuosittain kunkin vuoden helmikuun loppuun mennessä vuok-

ranantajien osoittamalle pankkitilille. Kullekin vuokranantajalle maksettava osuus on 40 euroa. Mi-

käli vuokran tai muun tähän sopimukseen perustuvan maksun suorittaminen viivästyy, erääntyneille 

saataville maksetaan kulloinkin voimassa olevan korkolain mukainen vuosittainen viivästyskorko erä-

päivästä lukien. 

Palloilu Säätiö sr Urheiluopistontie 138, 31370 
Eerikkilä (Tammela) 

0153158-3 

Pirjo-Maarit Hellman
Konekirjoitusteksti
Kh 11.5.2021 § 98 LIITE 8



Muut vuokrauksen ehdot: 

1. Vuokralainen on tutustunut vuokra-alueeseen ja ottaa sen vastaan siinä kunnossa kuin se 
on.  
 

2. Vuokra-alueen hallinta siirtyy vuokralaiselle heti. 
 

3. Vuokranantajat sitoutuvat olemaan myymättä vuokrakohdetta vuokrakauden kuluessa. 
 

4. Vuokralaisella on velvollisuus kirjata vuokraoikeutensa kiinteistöön kohdistuvana erityisenä 
oikeutena lainhuuto- ja kiinnitysrekisteriin siten, kuin maakaaressa on säädetty. Kirjaamista 
on haettava kuuden kuukauden kuluessa vuokrasopimuksen tekemisestä lukien. 
 

5. Vuokralaisella ei ole oikeutta siirtää vuokraoikeutta eikä alivuokrata tai muutoin luovuttaa 
vuokra-aluetta tai osaa siitä kolmannelle, elleivät vuokranantajat anna tähän etukäteen kir-
jallista suostumustaan.  
 

6. Vuokralaisella on oikeus siirtää vuokraoikeus vuokranantajia kuulematta kolmannelle. Se, 
jolle vuokraoikeus on siirretty, on velvollinen ilmoittamaan siirrosta vuokranantajalle 3 kuu-
kauden kuluessa siitä, kun siirto on tapahtunut. Ilmoituksen oheen on liitettävä jäljennökset 
siirtoasiakirjoista. Siirronsaaja on velvollinen kirjauttamaan oikeutensa siten kuin maakaa-
ressa on säädetty. 
 

7. Vuokralaisella on etuoikeus vuokrakauden päättyessä saada alue välittömästi uudelleen 
vuokralle samaan käyttötarkoitukseen edellyttäen, että:  
 
a) vuokralainen on täyttänyt kaikki tämän sopimuksen mukaiset velvoitteensa;  
b) alue on muutoinkin tarkoitus vuokrata vastaavaan käyttötarkoitukseen; ja  
c) vuokralainen on ilmoittanut kirjallisesti vuokranantajalle yhtä vuotta ennen vuokrakauden 
päättymistä haluavansa käyttää tässä tarkoitettua etuoikeuttaan.  
 
Vuokranantajan tulee ilmoittaa vuokralaiselle, milloin tämä sitä pyytää, hyvissä ajoin ennen 
yllä mainitun vuokralaiselle asetetun määräajan päättymistä, tullaanko alue vuokraamaan 
vastaavaan käyttötarkoitukseen. 
 

8. Mikäli vuokrasopimusta ei jatketa tämän sopimuksen alkuperäisen vuokrakauden päätyttyä, 
sovelletaan määräalalla sijaitsevien rakennusten lunastamiskysymyksiin maanvuokralain 
säännöksiä. 
 

9. Vuokralainen on velvollinen huolehtimaan vuokra-alueen sekä omistamiensa rakennusten 
kunnossapidosta, siisteydestä ja turvallisuudesta. Valmiita rakennuksia ei saa osaksikaan 
purkaa ilman vuokranantajan kirjallista suostumusta. Alueella kasvavia puita ei saa vahin-
goittaa eikä luvatta kaataa, mikäli ne eivät aiheuta vaaraa turvallisuudelle. Vuokralainen ja 
vuokranantajien edustaja tarkistavat tässä tarkoitetun turvallisuustilanteen etukäteen.  
 
Vuokralainen huolehtii tarpeellisiksi katsottujen vuokra-alueeseen kohdistuvien perusparan-
nustöiden tekemisestä ja vastaa töiden kustannuksista. Vuokralaisella ei ole oikeutta saada 
korvausta eikä vuokranmaksussa hyvitystä kunnossapitovelvollisuutensa tai muulla perus-
teella tekemiensä perusparannusten tai muiden töiden aiheuttamista kustannuksista. 
 
Mikäli vuokra-alueella oleva vuokralaisen omistama rakennus tuhoutuu vahinkotapahtu-
massa joko kokonaan tai osittain, vuokralaisen on rakennettava tuhoutuneen tilalle entistä 



vastaava rakennus. Vuokralainen toimittaa rakennuksen suunnitelmat ja piirustukset vuok-
ranantajille etukäteen hyväksyttäviksi. Rakennustyö on aloitettava vuoden sisällä ja loppuun-
saatettava kolmessa vuodessa vahinkotapahtumasta lukien. Vuokranantaja voi hakemuk-
sesta pidentää tässä tarkoitettuja määräaikoja. 
 
Vuokralainen on velvollinen huolehtimaan siitä, että vuokra-alueen maaperä ei vuokralaisen 
toimenpitein eikä muutoinkaan pilaannu. Mikäli vuokra-alue tai osa siitä on kuitenkin 
vuokra-aikana ympäristönsuojelulain (527/2014) 16 tai 17 §:ssä tarkoitetulla tavalla pilaantu-
nut, vuokralainen on velvollinen huolehtimaan alueen puhdistamisesta siten, kuin lain 14 lu-
vussa säädetään. Mikäli vuokralainen laiminlyö tässä tarkoitetun velvollisuutensa, vuokran-
antajalla on oikeus toteuttaa puhdistaminen vuokralaisen lukuun ja periä toimenpiteestä ai-
heutuneet kustannukset vuokralaiselta.  

 
Vuokranantajilla on oikeus toimittaa vuokra-alueella katselmuksia sen selvittämiseksi, onko 
vuokra-alue sopimuksen mukaisessa kunnossa ja noudatetaanko tämän sopimuksen mää-
räyksiä myös muutoin. Katselmuksesta tulee ilmoittaa ennalta vuokralaiselle. 

10. Jos vuokralainen rikkoo tämän sopimuksen ehtoja tai sen nojalla annettuja määräyksiä, 
vuokralainen on hän velvollinen vuokranantajille maksamaan, paitsi vahingonkorvausta, so-
pimussakkoa kulloinkin enintään vuotuisen vuokranmaksun kahdenkertaisen määrän.  
Vuokralaisen on myös viipymättä lopetettava sopimuksenvastainen menettelynsä.  
  

11. Tästä sopimuksesta aiheutuvat mahdolliset riitaisuudet ratkaistaan kiinteistön sijaintipaikan 
käräjäoikeudessa.  

 

Allekirjoitukset 

Vuokralainen 

Vuokranantajat 

Määräalan (VM) sijainti kiinteistöllä  

 



 




