
VUOKRASOPIMUS 

 
Kolmisopen  ryhmäpuutarhayhdistys  ry vuokraa Etunimi ja Sukunimi 

maanvuokralain (258/66) 5. luvun mukaisena vuokrana Kuopion kaupungin 30 (Kolmisopen)          
kaupunginosassa sijaitsevasta ryhmäpuutarha-alueesta palstan numero XXX 

osoite: XXXsoppi , Mökkiosoite jonka pinta-ala on XXX m2 ,seuraavin ehdoin: 

 

1. Vuokraaja on Pohjois-Savon maakunnassa vakituisesti asuva henkilö. Lisäksi yhdistys voi siirtää           
palstan vuokraoikeuden henkilölle, jolle palstan vuokraoikeus on siirtynyt lahjakirjan, avio-oikeuden,          
perinnön tai testamentin nojalla. Palstaa ja mökkiä ei saa vuokrata edelleen. 

2. Vuokralainen, tai jos heitä on useampia, yksi heistä on velvollinen liittymään puutarhayhdistyksen            
jäseneksi ja pysymään jäsenenä niin kauan, kuin vuokrasopimus on voimassa.  

3. Vuokra-aika on voimassa joulukuun 31. päivään 2039.  

4. Vuosivuokra määrätään siten, että kaupungin perimä koko alueen vuokra, joka on sidottu            
elinkustannusindeksiin, jaetaan palstojen hyötypinta-alan mukaan ja kerrotaan palstan neliömäärällä.  

Vuokra peritään vuosittain 30.6. mennessä yhdistykselle. Jollei vuokranmaksua suoriteta         
määräaikana, vuokraaja on velvollinen maksamaan erääntyneille erille korkoa, kulloinkin         
noudatettavana olevan viivästyskoron mukaisesti. 

5. Palstalla oleva vuokralaisen omaisuus on vakuutena vuokran maksamisesta ja tämän sopimuksen           
täyttämisestä. 

6. Palsta luovutetaan vuokralaiselle nykyisessä kunnossa. Vuokranantajalla on oikeus suorittaa koko          
puutarha-alueella tarpeelliseksi katsomiaan töitä, joiden aiheuttamasta mahdollisesta haitasta        
vuokralainen ei ole oikeutettu saamaan korvausta. 

7. Kaikkeen palstalla tapahtuvaan rakentamiseen tarvitaan rakennuslupa. Rakennuslupa haetaan        
ryhmäpuutarhayhdistyksen hallitukselta. 

8. Mökin vaihtaessa omistajaa vuokrasopimus siirretään hallituksen toimesta uudelle omistajalle.         
Vuokraoikeuden siirto edellyttää, että kaikki yhdistykselle tulevat maksut on maksettu siirtopäivään           
asti, sekä kaikenlaiseen rakentamiseen liittyvät lupa-asiat ovat kunnossa. 

9. Palstan vuokraaja sitoutuu noudattamaan puutarhayhdistyksen järjestyssääntöjä ja kulloinkin        
voimassa olevia muita ohjeita ja säädöksiä, sekä muuten ottamaan huomioon seuraavaa: 

a) palstaa on käytettävä puutarhana, ei kuitenkaan kauppapuutarhana. 

b) Palstalle istutettavat hedelmäpuut, pensaat ja muut istutukset on sijoitettava niin, etteivät ne            
tuota naapureille ja kulkuteille haittaa ja vahinkoa, puiden enimmäiskorkeus on 5 m. 

c) Palstaa ympäröivä aidan korkeus voi olla enintään 1,6 m. Aita on pensasaita tai hallituksen ja               
rakennusviranomaisen hyväksymä lauta-aita. 

d) Palsta ja sitä rajoittavat käytävät, nurmikot ja ojat on pidettävä puhtaana. Mikäli tien toisella              
puolella ei ole palstoja, on mökkiläinen velvollinen huolehtimaan tien ja pientareen siisteydestä            
myös tältä osin. 

e) Kaikki roskat ja jätteet on vietävä niille osoitettuun paikkaan.  



f) Puutarha-, talous- ja käymäläjätteiden kompostoinnissa noudatetaan kulloinkin voimassa olevia         
hallituksen ohjeita ja määräyksiä. WC:n suotovedet viedään saunan takana olevaan          
umpisäiliöön. 

g) Mökkien jätevedet imeytetään omalla mökkipalstalla. Palstan pinta- ja sadevesiä ei saa ohjata            
naapuripalstan puolelle. 

h) Palsta ja sen ympäristö on pidettävä siistinä, mikäli tämä laiminlyödään, kunnostustyö           
suoritetaan puutarhayhdistyksen toimesta ja laskutetaan palstan haltijalta. 

i) Mökkiä saa käyttää loma-asuntona siten, että siinä saa asua yhtäjaksoisesti huhtikuun 15.            
päivän ja lokakuun 31. päivän välisenä aikana. 

j) Alueella oltaessa on noudatettava hyviä tapoja ja yhdistyksen sääntöjä. 

k) Melua aiheuttavia koneita, laitteita tai työkaluja saa käyttää ma-pe klo 8.00-20.00, la klo             
9.00-18.00 sekä su ja yleisinä juhlapäivinä klo 12.00-18.00 välisinä aikoina. 

l) Ajoneuvo liikenne on alueella kielletty, lukuun ottamatta huoltoajoa. 

m) Lemmikkieläimet on pidettävä kytkettyinä liikuttaessa puutarha-alueella ja huolehdittava, etteivät         
ne aiheuta häiriötä naapureille. Lemmikkejä ei saa päästää uimarannalle, lasten leikkipaikoille tai            
juomavesipisteelle ja omistajan on huolehdittava lemmikkien jätökset pois puutarha-alueelta. 

10. Vuokralainen on velvollinen ilmoittamaan osoitteensa ja sen muutokset yhdistykselle. 

11. Vuokra-ajan päätyttyä on vuokralaisella etuoikeus saada palsta uudelleen vuokratuksi niillä ehdoilla,           
jotka silloin määrätään. 

12. Tämän sopimuksen irtisanominen ja sopimuksesta aiheutuvat erimielisyydet käsitellään        
maanvuokralain säätämässä järjestyksessä. 

 

Tätä vuokrasopimusta on tehty kaksi (2) samanlaista kappaletta, yksi kummallekin sopijapuolelle. 

 

Kuopiossa ______ ______2019 

Kolmisopen Ryhmäpuutarhayhdistys ry:n puolesta: 

 

_________________________________________ __________________________________________ 

 

Tähän tyydyn ja sitoudun täyttämään vuokrasopimuksessa mainitut ehdot. 

 

_________________________________________ _____________________________________________ 

 

 

 

 

 



 

Vuokrasopimus siirretään 

__________________________________________________________________ 

 

Kuopiossa ____. ____.______ 

Kolmisopen Ryhmäpuutarhayhdistys ry:n puolesta: 

 

_________________________________________ _____________________________________________ 

 

Tähän tyydyn ja sitoudun täyttämään tässä vuokrasopimuksessa mainitut ehdot. 

 

Paikka ja aika edellä mainitut 

 

_________________________________________ _____________________________________________ 


