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VUOKRASOPIMUS

Käyttöoikeus

Sopimusnumero: 48031

VUOKRANANTAJA
Metsähallitus, Suomen valtion edustajana
Osoite: Keskustie 35, 35300 Orivesi
Yritys- ja yhteisötunnus: 0116726-7
Yhteyshenkilö sopimuksen tekohetkellä: Vesterbacka Raisa
Puh: 0206 39 5269
S-posti: raisa.vesterbacka@metsa.fi
VUOKRALAINEN
Jämijärven kunta
Osoite: Peijarintie 5 a, 38800 Jämijärvi
Yritys ja yhteisötunnus: 0133127-4
Yhteyshenkilö sopimuksen tekohetkellä: Ojala Toni
Puh: 040 5876 539
S-posti: toni.ojala@jamijarvi.fi
VUOKRA-AIKA
Vuokra-aika alkaa 1.1.2022
Vuokra-aika päättyy 31.12.2026
VUOKRAKOHDE
Vuokrattava alue on merkitty sopimuksen liitteenä olevaan karttaan ja sijaitsee
seuraavalla kiinteistöllä:
Kunta
181 Jämijärvi

Kylä
401 Jämijärvi

Nimi
Kruunun Hämeenkangas

RN:0
1-141

Sijainnin kuvaus: Soininharjun suojelumetsä. Niiniharjun laskettelurinne.
Vuokra-alueen pinta-ala on noin 3,3 hehtaaria.
KÄYTTÖTARKOITUS
Alue vuokrataan seuraavaan käyttötarkoitukseen: Laskettelurinne ja ulkoilumaja.
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VUOKRAN MÄÄRÄ
Perusvuokran suuruus on 1300 euroa kalenterivuodelta. Vuokrasta ei suoriteta ALV:a.
VUOKRAN TARKISTAMINEN
Indeksitarkistus
Perusvuokra on sidottu elinkustannusindeksiin, jonka pisteluku sidotaan
sopimuksentekohetkellä sopimuksen tekovuotta edeltävän vuoden keskimääräiseen
pistelukuarvoon 1974.
Vuokranlaskennassa käytetään tarkistusindeksinä maksuvuotta edeltävän vuoden
keskimääräistä indeksilukua. Vuokran määrä tarkistetaan vuosittain tammikuussa ja
tarkistettua vuokraa maksetaan tarkistusajankohdan vuoden alusta lukien.
Korotetun vuokran määrä ilmoitetaan vuokralaiselle laskutuksen yhteydessä.
VUOKRAN MAKSAMINEN
Vuokra erääntyy maksettavaksi vuosittain. Eräpäivä on joulukuun viimeinen päivä.
Vuokra maksetaan viitenumeroa käyttäen vuokranantajan laskussa ilmoittamalle
pankkitilille.
Maksun viivästyessä maksamattomalle erälle peritään korkolain (633/82) 4 §:n mukainen
viivästyskorko eräpäivästä lukien. Viivästyskoron lisäksi vuokralainen on velvollinen
maksamaan perimisestä aiheutuvat kulut perimispalkkioineen.

SOPIMUKSEN ERITYIS- JA VAKIOEHDOT
Vuokra-alue
Tämä sopimus koskee Jämijärven Hämeenkankaalla sijaitsevan Niiniharjun laskettelurinteen
ja rinteen laella sijaitsevan ulkoilumajan aluetta. Vuokra-alue on sopimuksen liitekartan
mukaisesti noin 3,3 ha maastoon rajaamaton maa-alue. Vuokra-alueella sijaitsee seuraavia
vuokralaisen omistamia rakennuksia ja rakennelmia:
 Ulkoilumaja (Niinimaja)
 Laskettelurinteen hissirakenteet ja -laitteet.
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Vuokranantajalle

on

oleellista

tehdä

vuokrasopimus

ja

sopimuksen

voimassaolon

edellytyksenä on se, että vuokralaisen omistamat rakennukset ja rakenteet säilyvät
vuokralaisen omaisuutena.
Vuokralainen on tietoinen, että sopimusalue on puolustusvoimien käytössä oleva
harjoitusalue. Puolustusvoimien lausunto (BQxxxxx) on tämän sopimuksen liitteenä.
Vuokralaisen tulee sitoutua noudattamaan puolustusvoimien alueen valvonnasta ja käytöstä
antamia määräyksiä.
Vuokra-alueen ja sen lähialueen käyttö
Tämän sopimuksen kohteena olevaa laskettelurinnettä saa käyttää vain talviaikaiseen hiihtoja laskettelutoimintaan. Alueen muusta käytöstä on sovittava erikseen vuokranantajan
kanssa kirjallisesti. Ulkoilumaja on vuokrauskäytössä ympäri vuoden.
Vuokra-alueen ulkopuolelle ei saa sijoittaa vuokrakohteeseen kuuluvia rakennelmia tai
muuta irtaimistoa.
Vuokralainen vastaa vuokra-alueelle johtavan kulkutien talvikunnossapidosta. Muusta
hoidosta ja kunnossapidosta on sovittava erikseen vuokranantajan kanssa kirjallisesti.
Vuokralainen vastaa vuokra-alueelle tulevan kunnallistekniikan ja muiden teknisten
järjestelmien kuten esim. sähkö-, vesi- ja jätevesijohtojen ja niihin liittyvien laitteiden
rakentamisesta ja kunnossapidosta.
Vuokra-alueen käyttö ei saa häiritä alueen muuta käyttöä eikä aiheuttaa haittaa alueen
luonnolle ja eläimistölle. Vuokranantaja voi päättää sopimuksen, jos vuokra-alueen käytöstä
aiheutuu

kohtuutonta

rasitusta

alueen

muille

käyttäjille

tai

ympäristö-

ja

luonnonsuojelulainsäädännössä määriteltyä haittaa alueen luonnolle tai eläimistölle.
Vuokralaisen on järjestettävä jätevesien (mukaan lukien harmaa vesi) käsittely kunnan
hyväksymällä tavalla ja estettävä jätevesien kulkeutuminen vuokra-alueelta läheisiin
vesistöihin.
Vuokraoikeuden siirto
Vuokralainen ei saa siirtää vuokraoikeutta tai sen määräosaa toiselle. Vuokralaisen tulee
omistaa vuokra-alueella olevat rakennukset, laitteet ja rakennelmat. Vuokra-alueella olevien
rakennusten, rakenteiden ja laitteiden omistusoikeutta ei saa luovuttaa vuokraoikeudesta
erillään.
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Vuokraoikeuden kirjaaminen
Vuokralaisella on oikeus vuokranantajaa enempää kuulematta hakea ja saada vuokraoikeus
kirjattua.
Alivuokraus
Vuokralaisella ei ole oikeutta alivuokrata tai muutoin luovuttaa vuokra-aluetta tai osaa siitä
kolmannelle, ellei vuokranantaja anna tähän kirjallista suostumustaan.
Luonnonsuojelualueet ja –ohjelmat
Vuokralainen on tietoinen siitä, että vuokra-alue sijaitsee Hämeenkankaan Natura 2000 alueella (FI0200024) ja Soininharjun suojelumetsässä, joka on Metsähallituksen omalla
päätöksellä suojeltu alue. Suojelumetsästä on tarkoitus muodostaa asetuksella valtion maan
luonnonsuojelualue, minkä jälkeen alueella on voimassa luonnonsuojelulain (1096/1996)
mukaiset rauhoitusmääräykset. Vuokralainen on tietoinen siitä, että vuokrasopimusta ei
välttämättä

uusita

luonnonsuojelualueen

perustamisen

jälkeen.

Kyseiset

rauhoitusmääräykset voivat myös välittömästi tai välillisesti vaikuttaa vuokrakohteen
käyttöön.
Rakentamisoikeus
Vuokralaisella ei ole oikeutta rakentaa uusia rakennuksia tai rakennelmia eikä laajentaa
rakennuksia ja rakennelmia tai muuttaa niiden käyttötarkoitusta.
Vuokralainen hankkii kaikki rakentamiseen, korjaamiseen ja kunnostukseen tarvittavat luvat.
Vuokralaisen on ilmoitettava rakennusten ja rakennelmien kunnostustöitä koskevasta
suunnitelmasta vuokranantajalle viimeistään 30 vuorokautta ennen töiden aloittamista.
Vuokralaisen on saatava vuokranantajan suostumus ennen rakennusluvan hakemista kunnan
rakennusvalvontaviranomaiselta.
Vuokranantajan suostumuksen saamiseksi vuokralaisen on esitettävä vuokranantajalle
asianmukainen

korjaussuunnitelma.

Vuokralaisen

tulee

kunnostustöissä

noudattaa

mahdollisia vuokranantajan suostumuksessa annettuja tarkennettuja ohjeita.
Jos vuokra-alueella oleva rakennus palaa, sen uudelleen rakentamiseen on saatava
vuokranantajalta kirjallinen lupa. Tällöin vuokranantaja voi oman harkinnan perusteella
myöntää luvan. Vuokralainen vastaa rakennusluvan hausta esitettyjen ohjeiden mukaisesti ja
on velvollinen esittämään uudisrakennussuunnitelman maanomistajalle ennen luvan
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hakemista. Maanomistajalla on oikeus perustelluista syistä kieltää uudisrakentamisen
toteuttaminen tai esittää muutosvaatimuksia suunnitelmiin.
Jos rakennus uusitaan, on se rakennettava uudelleen kahden (2) vuoden kuluessa.
Vuokranantajalla on oikeus irtisanoa sopimus, ellei vuokralainen ole täyttänyt vuokra-alueen
rakentamisvelvollisuutta. Vuokranantaja voi hakemuksesta perustellusta syystä pidentää
tässä mainittua määräaikaa.
Vuokran tarkistaminen erityisistä syistä
Mikäli vuokranantaja joutuu suorittamaan tämän sopimuksen perusteella saamistaan
vuokratuloista veroja (esim. arvonlisävero) tai muita julkisoikeudellisia maksuja, joita
vuokrasopimuksen allekirjoittamishetkellä ei voimassa olevan lainsäädännön perusteella ole
tarvinnut suorittaa, on vuokranantajalla oikeus periä vuokra korotettuna veron tai maksun
määrällä sen suorittamisvelvollisuuden alkamisajankohdasta lukien.
Mikäli vuokrasopimuksen sijaintikunnan käyttämä tämän sopimuksen mukaiseen vuokraalueeseen kohdistuva yleinen kiinteistövero nousee yli 1,5 prosentin, vuokranantajalla on
oikeus perusvuokran tarkistamiseen 1,5 prosentin ylittävältä osalta. Uusi tarkistettu
perusvuokra tulee voimaan muutosta seuraavan vuoden alusta lukien.
Vuokranantajalla on oikeus tarkistaa tämän sopimuksen mukaisen alueen vuokra käypää
hintatasoa vastaavaksi, jos vuokra-alueen käyttötarkoitusta, rakennusmäärää tai -oikeutta tai
vuokra-alueen pinta-alaa muutetaan kaavanmuutoksella tai muulla viranomaispäätöksellä.
Jos muutettu käyttötarkoitus, lisääntynyt rakennusoikeus tai vuokra-alueen lisääntynyt pintaala otetaan käyttöön, vuokraa korotetaan muutosta seuraavan vuoden alusta lukien.
Vuokralainen

on

velvollinen

välittömästi

ilmoittamaan

lisäoikeuden

käyttöönotosta

vuokranantajalle. Mikäli vuokralainen laiminlyö ilmoitusvelvollisuutensa, on vuokranantajalla
oikeus periä korotettua vuokraa taannehtivasti.
Muut maksut
Vuokralainen vastaa vuokra-alueelle johtavan kulkutien talvikunnossapitoon liittyvistä
kuluista. Vuokralainen vastaa käyttönsä osalta vuokra-alueelle johtavan kulkutien muuhun
kunnostukseen ja ylläpitoon liittyvistä kuluista. Vuokralainen vastaa vuokra-alueelle tulevan
kunnallistekniikan ja muiden teknisten järjestelmien kuten esim. sähkö-, vesi- ja
jätevesijohtojen ja niihin liittyvien laitteiden rakentamista ja kunnossapitoa koskevista
kuluista.
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Vuokralainen vastaa vesi-, jätevesi-, lämpö- ja sähkömaksuista, tien rakentamisesta,
kunnossa - ja puhtaanapidosta ja perusparantamisesta sekä muista näihin verrattavista
liittymis-, käyttö- yms. kunnallisteknisistä maksuista sekä kaikista muista maksuista ja
velvoitteista, joihin vuokra-alueen osalta on alueen haltijan tai maanomistajan kulloinkin
voimassa olevien lakien, asetusten ja kunnallisten säännösten mukaan osallistuttava, kuten
yksityistielain (560/2018), jätelain (646/2011) ja vesihuoltolain (119/2001) mukaisista sekä
tiekunnan määräämistä maksuista. Vuokralainen on velvollinen liittymään tiekuntaan.
Vuokralainen on tietoinen siitä ja hyväksyy sen, että tiekunnan osakkuudesta voi seurata
maksu- ym. velvoitteita vuokralaiselle.
Vuokra-alueen muutokset
Vuokralainen on tietoinen siitä, että vuokra-alueeseen voi vuokrakauden aikana kohdistua
kaavoitus-

tai

kaavamuutostarpeita.

Vuokralaisella

ei

tällöin

ole

oikeutta

vaatia

vuokranantajalta korvausta syntyneistä haitoista. Mikäli vuokra-alueen käyttömahdollisuus
tällöin kuitenkin oleellisesti vähenee tai lisääntyy, noudatetaan maanvuokralain (258/1966)
16 §:n säännöksiä.
Kohteeseen tutustuminen
Vuokralainen on tutustunut vuokrattavaan alueeseen ja sitä ympäröivään alueeseen
haluamassaan laajuudessa sekä näitä koskeviin kaavamääräyksiin. Vuokralaisella ei ole
huomauttamista näiden seikkojen osalta. Vuokralainen vakuuttaa vuokrauksen kohteen
soveltuvan käyttötarkoitukseensa.
Vuokralainen on tietoinen siitä ja hyväksyy sen, että vuokrakohteen ulkopuoliseen alueeseen
voi jatkossa kohdistua luonnonhoitotoimenpiteitä.
Vuokra-alueen hoitovelvollisuus
Vuokralainen on velvollinen pitämään vuokra-alueen ja vuokra-alueella olevat rakennukset ja
muut rakenteet hyvässä kunnossa sekä noudattamaan vuokranantajan niiden hoidosta
antamia määräyksiä. Vuokralainen on velvollinen noudattamaan voimassa olevia lakeja,
asetuksia ja määräyksiä. Vuokralainen vastaa vuokra-alueen ja sillä sijaitsevien rakenteiden ja
rakennusten asiakasturvallisuudesta.
Vuokralainen on velvollinen noudattamaan vuokra-alueen maisemoinnissa, siisteydessä,
jätehuollossa, öljynkäsittelyssä ja muissa ympäristönsuojeluun liittyvissä asioissa niitä
periaatteita,

joita

vuokranantaja

on

itse

sitoutunut

noudattamaan

ympäristö-

ja
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laatujärjestelmässään. Vuokranantaja voi antaa näistä tarkempia ohjeita vuokrakauden
aikana.
Kunnossapitovelvollisuudesta tai muista suorittamistaan töistä aiheutuneista kustannuksista
vuokralaisella ei ole oikeutta saada korvausta eikä vuokranmaksun hyvitystä. Vuokralainen ei
saa rakentamistoimenpiteillään eikä muillakaan toimenpiteillään aiheuttaa vuokranantajalle
tai kolmansille vahinkoa tai haittaa.
Mikäli vuokralainen laiminlyö hänelle maanvuokralain (258/1966) 10 §:n 1 momentin mukaan
kuuluvan kunnossapitovelvollisuuden, on hän velvollinen vuokrasuhteen päättyessä
korvaamaan menettelystään aiheutuneen vahingon.
Puusto ja maa-ainekset
Vuokra-alueella oleva puusto ja maa-aines kuuluu vuokranantajalle. Vuokralainen ei saa
ilman vuokranantajan suostumusta luovuttaa tai vuokra-aikana viedä pois mitään alueeseen
kuuluvaa eikä myöskään kaataa tai vahingoittaa vuokra-alueella kasvavia puita ja pensaita,
mikäli ne eivät aiheuta vaaraa turvallisuudelle. Muutoin vuokralainen saa kaataa puita
ainoastaan vuokranantajan luvalla.
Vuokralainen on velvollinen tarkkailemaan puiden kuntoa ja tarvittaessa ryhtymään
toimenpiteisiin vahingonvaaran torjumiseksi.
Vuokranantaja ei ole korvausvelvollinen tontilla olevien puiden mahdollisesti aiheuttamasta
vahingosta tai haitasta.
Laskettelurinteen puuston käsittely
Vuokralaisella on lupa raivata laskettelurinteen kunnossapitoa ja käyttöä haittaava puusto,
joka sopimuksen tekohetkellä on nuorta taimikkoa. Raivattu puusto tulee kuljettaa alueelta
pois.
Vuokra-alueen ympäristön tila
Vuokranantajan tiedossa ei ole, että vuokra-alueen maaperä olisi pilaantunut edellisen
vuokralaisen toiminnasta tai muutoin. Mikäli vuokralainen havaitsee vuokra-alueen
maaperän pilaantumista, vuokralaisen tulee ottaa välittömästi yhteyttä vuokranantajaan ja
kunnan ympäristöviranomaiseen.
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Vuokranantaja

ei

vastaa

ennen

maanvuokrasopimuksen

alkamista

vuokra-alueella

mahdollisesti tapahtuneesta maaperän pilaantumisesta eikä siitä aiheutuvista kustannuksista
ja vahingoista.
Vuokralaisen vastuu pilaantumisesta
Vuokralainen on velvollinen huolehtimaan siitä, että vuokra-alue, osa siitä, ympäröivä vesistö
ja vesistön pohjasedimentit tai pohjavesi ei vuokralaisen toimesta eikä muutoinkaan
pilaannu. Vuokralaisen tulee huolehtia siitä, että jätteen tai pilaantumista aiheuttavan aineen
joutuminen maaperään, vesistöön ja pohjaveteen estetään, ja toiminnassa noudatetaan
viranomaisten antamia ohjeita ja varovaisuutta ympäristöä pilaavien aineiden käsittelyssä.
Vuokralaisella on ilmoitusvelvollisuus sekä vuokranantajalle että ympäristöviranomaiselle,
mikäli tämä havaitsee maaperän, vesistön tai pohjaveden pilaantumista. Vuokralaisen tulee
ryhtyä välittömiin toimiin pilaantumisen rajoittamiseksi.
Mikäli vuokra-alue tai osa siitä on kuitenkin vuokra-aikana pilaantunut, vuokralainen on
velvollinen huolehtimaan kustannuksellaan alueen puhdistamisesta ympäristöviranomaisten
edellyttämällä tavalla siten kuin ympäristönsuojelulaissa (527/2014) tai sen sijaan tulleessa
lainsäädännössä on säädetty.
Vuokralaisella on oikeus ja velvollisuus hoitaa asiaan liittyvät viranomaiskontaktit,
-ilmoitukset ja -hakemukset, ja vuokranantajalla on oikeus osallistua näihin yhteydenottoihin
ja käyttää maanomistajan puhevaltaa vuokra-aluetta ja sen ympäristönsuojelua koskevissa
asioissa.
Vuokralainen vastaa mahdollisesta maaperän, vesistön tai pohjaveden pilaantumisesta tai
niiden laadun heikkenemisestä sekä pilaantumisen selvittämisestä vuokranantajalle tai
kolmannelle aiheutuvista vahingoista ja kustannuksista.
Vuokralainen on ympäristölainsäädännössä tarkoitettu vuokra-alueen haltija.
Polttonesteiden käytössä ja varastoinnissa vuokramiehen tulee noudattaa ao. lakia ja sen
nojalla annettuja säädöksiä ja määräyksiä.
Mikäli vuokralainen laiminlyö tässä tarkoitetun velvollisuutensa, vuokranantajalla on oikeus
tutkia ja puhdistaa pilaantunut alue vuokralaisen lukuun ja periä toimenpiteistä aiheutuvat
kustannukset

vuokralaiselta

vastuuvakuutusta.

tai

käyttää

kustannuksien

kattamiseksi

vakuutta

tai
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Vuokralaisen tulee noudattaa toiminnassaan mahdollisen ympäristöluvan ehtoja.
Vuokralainen on hyvissä ajoin ennen vuokra-ajan päättymistä velvollinen esittämään
vuokranantajalle riittävän selvityksen alueella harjoitetusta toiminnasta sekä alueella
säilytetyistä jätteistä tai aineista, jotka voivat aiheuttaa maaperän tai pohjaveden
pilaantumista. Tarvittaessa vuokralaisen on tutkittava alueen maaperä.
Mikäli vuokra-alue tai osa siitä on vuokra-aikana pilaantunut, vuokralainen on vuokra-ajan
päättyessä

velvollinen

kunnostamaan

vuokra-alueen

maaperän

siten,

ettei

sen

pilaantumisesta myöhemminkään aiheudu lisäkustannuksia alueen rakentamiselle tai
myöhemmälle vuokra-aikaa herkemmälle alueen käyttömuodolle.
Vuokralainen on velvollinen esittämään raportin kunnostuksesta vuokranantajalle.
Katselmukset
Vuokranantajalla on oikeus tehdä tai teettää vuokra-alueella vuokraehtojen noudattamista
koskevia tarkastuksia.
Vuokralaisella, jolle tarkastuksesta on etukäteen ilmoitettava, on oikeus olla tarkastuksessa
läsnä. Jos katselmus on aiheuttanut muistutuksia, vuokranantaja ilmoittaa vuokralaiselle ajan,
jonka kuluessa puutteellisuudet on korjattava.
Vuokrasopimuksen uusiminen
Vuokralainen on tietoinen ja vakuuttaa ymmärtävänsä, että vuokrasopimusta ei välttämättä
uusita luonnonsuojelualueen perustamista koskevan päätöksen tai luonnonsuojelualueen
perustamisen jälkeen.
Sopimuksen päättäminen ja toimenpiteet vuokra-ajan päättyessä
Vuokrasopimus lakkaa olemasta voimassa ilman irtisanomista vuokra-ajan päätyttyä.
Kesken sopimuskauden vuokralaisella ja vuokranantajalla on oikeus sanoa vuokrasopimus
irti vain tässä sopimuksessa sovituilla ja maanvuokralaissa säädetyillä perusteilla. Jos
vuokralainen ja vuokranantaja ovat yksimielisiä ja panttioikeuden haltijoilta on saatu
suostumukset, vuokrasopimus voidaan päättää kesken sopimuskauden myös sopimalla.
Vuokranantajalla on oikeus purkaa vuokrasopimus, jos vuokralaisen menettelytavat ovat
hyvän

tavan

vastaisia,

sopimusvelvoitteitaan

tai
ja

jos
jättää

vuokralainen

olennaisesti

esimerkiksi

ja

toistuvasti

vuokrasopimuksen

rikkoo

mukaisen
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vuokranmaksuvelvoitteensa suorittamatta, eikä kirjallisen varoituksen saatuaan välittömästi
korjaa toimintaansa.
Vuokralaisen

on

kuuden

(6)

kuukauden

kuluessa

vuokrasuhteen

päättymisestä

kustannuksellaan siirrettävä omistamansa rakennukset, rakennelmat ja laitteet sokkeleineen
ja muu omaisuus vuokra-alueelta, siistittävä vuokra-alue ja luovutettava alue vuokranantajan
vapaaseen hallintaan, ellei muusta ole sovittu vuokranantajan kanssa. Vuokralaisen on ennen
purkamistyön aloittamista haettava asianmukainen lupa rakennusvalvonnasta.
Mikäli edellä tässä kappaleessa tarkoitettuja velvollisuuksia ei ole täytetty kuuden (6)
kuukauden kuluessa vuokra-ajan päättymisestä, vuokranantajalla on oikeus tehdä tai teettää
velvollisuuksien täyttämiseksi tarpeelliset toimenpiteet vuokralaisen lukuun ja periä
toimenpiteistä aiheutuvat kustannukset vuokralaiselta. Tällöin vuokranantajalla on oikeus
viedä pois vuokra-alueella oleva vuokralaisen irtain omaisuus ja menetellä sen suhteen
parhaaksi katsomallaan tavalla. Jos omaisuuden arvo ylittää sen myymisestä aiheutuvat
kulut, vuokranantajalla on oikeus myydä vuokra-alueella oleva omaisuus vuokralaisen lukuun
julkisella huutokaupalla tai muulla, omaisuuden laatu ja arvo huomioon ottaen
tarkoituksenmukaisella tavalla.
Vuokranantajalla on oikeus käyttää omaisuuden myynnistä kertyvät varat edellä mainituista
toimenpiteistä aiheutuvien kustannustensa ja muiden vuokrasopimukseen perustuvien
saataviensa kattamiseen.
Vuokralainen on velvollinen suorittamaan vuokraa vastaavaa korvausta vuokra-alueen
käytöstä myös vuokra-ajan päättymisen jälkeiseltä ajalta siihen saakka, kunnes vuokra-alue
on puhdistettuna ja siivottuna jätetty vuokranantajan vapaaseen hallintaan.
Vuokranantajalla ei ole velvollisuutta lunastaa rakennuksia. Vuokranantajan oikeudesta
lunastaa rakennukset noudatetaan, mitä maanvuokralain (258/1966) 76 §:ssä on säädetty.
Vuokrasuhteen päättyessä ennen kalenterivuoden päättymistä on osavuoden vuokramaksu
maksettava ennen vuokrasuhteen loppua.
Ilmoitukset ja tiedoksiannot
Vuokralaisen on viivytyksettä ilmoitettava kirjallisesti vuokranantajalle nimeään sekä
kotipaikka- ja laskutusosoitettaan koskevat muutokset.
Vuokranantajalla

on

oikeus

antaa

vuokralaiselle

tähän

sopimukseen

perustuvat

tiedoksiannot, ilmoitukset ja kehotukset lähettämällä ne todisteellisesti vuokralaisen viimeksi
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vuokranantajalle ilmoittamaan laskutusosoitteeseen. Tiedoksiannon katsotaan saapuneen
vastaanottajalle viimeistään seitsemäntenä päivänä lähettämisestä, jos se on lähetetty
mainittuun osoitteeseen.
Jos sopimuksessa on nimetty useita yhteisvastuullisia vuokralaisia, tiedoksiannot, ilmoitukset
ja kehotukset lähetetään vain sille vuokralaiselle, jonka nimi on sopimuksessa ensimmäisenä.
Sopimuksen muuttaminen ja sopimuksen voimaantulo
Tämän

vuokrasopimuksen

muutokset

ja

lisäykset

tehdään

kirjallisina

molempien

sopimusosapuolten allekirjoituksilla vahvistettuina ja liitetään tähän sopimukseen.
Tämä sopimus tulee voimaan, kun sekä vuokralainen että vuokranantaja ovat hyväksyneet ja
allekirjoittaneet sopimuksen.
Sovellettava laki ja riidanratkaisu
Tähän sopimukseen sovelletaan maanvuokralain (258/1966, 5 luku) säännöksiä.
Mikäli sopijapuolten välillä syntyy erimielisyys, pyrkivät sopijapuolet ratkaisemaan
erimielisyyden neuvottelemalla keskenään. Siinä tapauksessa, että sopijapuolet eivät tässä
onnistu, ratkaistaan asia Itä-Uudenmaan käräjäoikeudessa.
Sopimuskappaleet
Tämä sopimus on tehtynä kahtena samansisältöisenä kappaleena, toinen vuokralaiselle ja
toinen vuokranantajalle.
LIITTEET
Liite 1. Kartta sopimusalueesta
Liite 2. Puolustusvoimien lausunto
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Hyväksymme edellä olevan vuokrasopimuksen ja sitoudumme täyttämään sen ehdot.

Paikka ja aika

Paikka ja aika

______________________________________

________________________________________

Metsähallitus
vuokranantaja

Jämijärven kunta
vuokralainen

______________________________________
Raisa Vesterbacka
Erikoissuunnittelija

________________________________________
Toni Ojala
Hyvinvointipäällikkö
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Liite 1. Kartta sopimusalueesta

Sopimusalue on rajattu kartalla sinisellä.

