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Jakelussa mainituille
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Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 25.6.1 991
(asia 8.7.1) muuttaen 7.12.1988 ja 8.8.1989 tekemiään periaatepäätöksiään siten, että Puolarmaarin ryhmäpuutarhaalueen mökkien myynti ja palstojen vuokraaminen on mahcc'lista myös muille kuin espoolaisille edellyttäen, että espoolaisia hakiioita ei ole.
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Ilnoitus päätöksestä 8.10.199 asia 5.10
Kiinteistölautakunta päätti tonttiosaston pää1Iikön ehdotuksen

mukaisesti
@\

iLnoittaa vuokranantajan ominaisuudessa Puolarrnaarin
ryhnräpuutarhayhdistykselle ja tuottajarakentajille, että rakennuspaikkojen pitkäaikaisissa maanvuokrasopimuksissa oleva yöpynisrajoitus ei koske L5.2.L994 saakka kestävänä kokeiluaikana
Ioma-asuntokäyttöä. Sen sijaan kielto käyttää rakennusta vakituisena asuntona on edelleen voimassa. Alueen rnahdollisen talvikunnossapidon asteesta päättää ryhnäpuutarhayhdistys.
Kokeiluajan jälkeen päätetään saatujen kokemusten perusteella
erikseen suhtauturnisesta yöpyrnisrajoituksen poistamiseen.

arlss
istopääI1i
nähtäviIlä kiinteistöviraston
valitusosoitus tai valitusote tilataan kiinteistövirastosta
puhelin (90) 805 5710 tai (90) 806 5776

kirjaamossa kokousta seuraavana toj-sena maanantaina. Mahdollinen

J,=<'.ciL\>

[2i-i

]

u_q

l\.4.r.\F.s\5

Jcn-w.g
?€- r..srr

t

?<t *

Katusorte:

Virastopiha 2
0277O Espoo

PosE].0sorCe
B

PL

13

0277L

Espoo

varhde

(e0)

8062

Teletax
806 5900

ESPOON KAUPT'NKI

Kiinteistövirasto/YIeinen

osasto/Hallintotoimisto
9.10 .L992

tma

Lsss /e2 / 522

Asuntosäätiö

Merivirta 5
o2320 ESPOO
Ilmoitus päätöksestä 8.L0.1992 asia

5.12

Kiinteistölautakunta päätti tonttiosaston pää11ikön ehdotuksen

mukaisesti

että, vuokrausta haLuaville Puolarmaarin tuottajarakentajille
vuokrataan ryhnäpuutarhan ne rakennuspaikat, joilla on valmiiksi
rakennettu vielä myymätt.ä oleva rakennus pitkäaikaisella maanvuokrasopirnuksella. Sopimusluonnos on liitteenä.
Tuottajalla on oikeus vuokrata rakennuspaikka ja siIlä oleva
rakennus edelleen huoneenvuokrasopimuksella ryhrnäpuutarhakäyttöön. Tuottaja vastaa ja on velvol-l-inen huolehtimaan siitä,
että aluetta käytettäessä kaikkia maanvuokrasopimuksen ehtoja
noudatetaan.

Edellytyksenä maanvuokrasopimuksen allekirjoittamiselle on se,
että rakennusten'Ioppukatselmus on suoritettu.
MikäIi sopimusta ei o1e allekirjoitettu 3L.L2.1992 mennessä,
jatkuu rakentamisaikainen hallintasopimus rakennuspaikan ja
rakennuksen viimeistelyä sekä markkinointia varten entisin
ehdoin siihen saakka
es rakennuspaikasta tehdään pitkä-

aikainen

maanvuok

Karlsson
inistopää11ikk

Tarkastettu pöytäkirja on nähtäviI1ä kiinteistöviraston
kirjaamossa kokousta seuraavana toisena maanantaina. Mahdollj-nen
valitusosoitus tai valitusote tilataan kiinteistövirastosta
puhelin (90) 806 577o tai (90) 806 5776
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VTJOKRASOPTMUS

Vuokranantaj a:
Espoon kauPunki

wuokrauspäätös : kiinteistöIautakunta
osoite: Kiinteistövirasto, Virastopiha 2 B/PL L3 02771, Espoo
puhelin: vaihde (90) 8062

Vuokramies:

osoite:
puhelin:

7

Vuokrauksen kohde:
RN:o liitekartan
Espoon Puolarmetsän kylän tilasta
mukainen noin
m2:n määräala, joka muodostaa PuoIarmaarin ryhrnäpuutarha-alueen rakennuspaikan nro Rakennuspaikan osoite on
, O22LO Espoo
Vuokrausehdot ovat seuraavat:

l.1

Määräala vuokrataan maanvuokralain (258/66) 5- Iurmn
mukaisena muuna maanvuokrana.

1-.2 Vuokra-aika ålkaa vuokrasopimuksen allekirjoittarnisesta
ja päättyy 30.5.20422-

t

Vuokramaksu

2-L Perusvuokra on 3.400 markkaa vuodessa.
))
Vuokra sidotaan elinkustannusindeksiin (1951:10 = 100)
siten, että perus\ruokrana on edellä nainittu wr.rokra ja
perusindeksilukuna vuoden 1990 heinäkuun indeksiluku 1,250.
Vuokra tarkistetaan rmosittain tarkistusvuoden toukokuun
indeksipistelurmn (vertausluku) rnukaisesti siten, että
perusvuokraa korotetaan tai alennetaan samassa suhteessa
kuin vertausluku on perusindeksilukua suurempi tai
pienempi

2-3

-

Viitenä ensimmäisenä vuotena sopimuksen tekemisestä )-ukien
otetaan indeksinuutoksesta huomioon kuitenkin vain puolet
indeksiehdon käytön rajoittamisesta annetun lain (LL69l90)
3 S:n 2 momentin edellyttänäIlä tavalla. Kuudennen
vuokravuoden alusta on uutena perus'\ rokrana rmokra, joksi
alkuperäinen vuokra on viidennen vuoden päättyessä voitu
tarkistaa ja uutena perusindeksinä kuudennen rnrokrarnroden
ensimmäisen kuukauden indeksiluku.

2.4

Vuokra on maksettava kalenterirnrosittain elokuun kuluessa
kaupungin rahatoimistoon tai kaupungin rnääräämään
rahalaitokseen.

rruokramies on
2.5 Jollei rnrokraa rnääräaikana suoriteta,
velvollinen maksalDaan langenneille erille erääntlmispäivästä naksupäivään asti kaupunginvaltuuston kulloinkin
paattanän 'nrotuisen viivästyskoron, joka täItä hetkellä on

15 *.

VT'OKRÄ-ALUEEN

Rakennuspaikan käyttätuisessä rnrokramiehen tulee noudattaa
Espoon kaupungin kiinteistöviraston antarnia ohjeita, sekä
muuten ottaa huomioon seuraavaa:

F,

Rakennuspaj.kkaa saadaan käyttää
mukaiseen ryhmäpuutarhakäyttöön.

b)

Rakennuspaikka rakennuksineen ja laitteineen on
pidettävä hoidettuna. Rakennuspaikan ja sen kohdalla
olevan tien välinen alue sekä rakennuspaikan
rajaosuudet on nyös pidettävä vuokramiehen toimesta
puhtaina- Jätteet, joita ei konpostoida, saadaan viedä
vain niitä varten osoitettuun paikkaan.

c)

järjestyssääntöä, ryhnäpuutarha-aluetta varten annettua
järjestyssääntoa sekä' puutarhayhdistyksen ja kaupungin
väIistä sopiutusta.
Rakennuspaikalla olevaa rakennusta ei saa käyttää
vakituisena asuntona. Yöplminen on kielletty 15.11 L5.2. väIisenä aikana. Mikäli rakennusta käytetään
varsinaisena asuntona ja kotina, rmokranantajalla on
oikeus' irti sanoa vuokiasopiruusVuokranries on oikeutettu liittymään alueen yl1äpitoa
varten perustettuun ryhnräpuutarhayhdistykseen.
Kiinteistövirastolla on oikeus toimittaa ra-

d)

e)

f)

I

t\

vain

a)

e)

asemakaavan

Vuokramiehen on noudatettava kaupungin

kennuspaikalla katselmuksia.

Metsäpalsta-alueen (RP-2) rakennuspaikkojen
rnrokramiehillä on vastikkeeton oikeus viljelypalstan
käyttöön kiinteistöviraston osoittamasta paikasta.

h) Vuokramies vastaa ja on velvollinen huolehtimaan siitä'
että aluetta ja sillä olevaa rakennusta käytettäessä
kaikkia maanrruokrasopimuksen ehtoja noudatetaan.
4.

RAKENTA}IINEN

JA TARVITTAVAT LWAT

4.1 Jos rakennus kokonaan tai osittain tuhoutuu, se on
rakennettava uudelleen kolmen vuoden kuluessa-

1

,,t

4.2 Mahdollisen lisärakennuksen tai laajennuksen
rakentamisessa sekä muutostöissä tarvittavat luvat
hakee rnrokranies kustannuksellaan. Rakennuspiirustukset tulee ennen' niiden rakennus lupakäs ittelyä hyväksyttää asemakaavapää 1l iköllä 4.3 Autoliikenne RP -alueilla Kirnalaisenpolun ulkopuolella
on kokonaan kielletty.
:

I

5.

R.N(ENNUSTEN
ALUEET

pERusrusryör,

KUNNALLTsTEKNTTKKA

JA

YHrETSET

5.1 Täyttöjen ja kaivantojen tekeminen sekä pohjavedenpinnan alentaminen ja routaeristeiden
'
poistaminen on rakennuspaikalla kiellettyä, koska
toimenpiteet voivat aiheuttaa haitallisia painumia sekä
urökeille että kunnallisteknisille rakenteille.
5.2 Vesi- ja vienäri- sekä sähkö- ja puhelinliittynuistä
kukin vuokramies tekee sopimuksen suoraan ao. laitoksen
kanssa

5.3

-

Rakennukseen tulevassa teknisessä- ja 4c- tilassa on
rruokramiehen toinesta pidettävä rnyös talviaikana
1änpötilana vähintään +5 c. Vuokramies vastaa myös
siitä, että jäätyurisen estärniseksi rakennuksen
vesijohdot tyhj ennetään.

4 Katumaksut peritään katuuraksulain mukaisesti.
5.5 Autopaikat toteutetaan kaupungrin toinesta erillisen
suunniteluran rnukai sesti. Autopaikat luovutetaan
perustettavan ryhrnäpuutarhayhdistyksen haLlintaan ja
5.

Ft

hoitoon.

5-6 Vuokramies on velvollinen osallistumaan koko
Puolarmaarin ryhruäpuutarha-alueen yhteisten alueiden ja
-tilojen sekä yhteisten toirnintojen käyttö-, hoito- ja
kunnossapitokus tannuks i in

.

5.7 Kaupungilla on oikeus tarvittaessa sijoittaa
kunnallisteknisiä johto-ja ja laitteita rakennuspaikalle.

6.

F
t

RÄKENNUSPATKAN EDELLEENLUOVUTTAMINEN
STTRTO

JA

WOKRÄöTXNUONU

6.1 Rakennuspaikan tai sen osan luovuttaminen toisen
hallintaan on kielletty. Vuokramiehellä on kuitenkin
oikeus kaupunkia kuulematta siirtää vuokraoikeus
toiselle. TäIlöin se, jolle vuokraoikeus on siirtynyt
tai rnilloin kysymyksessä on perintöön tahi
testamenttiin perustuva saanto, S€, joka on tullut
aikaisernman vuokramiehen tiLalle, oD vel-vollinen kolmen
kuukauden kuluessa saannostaan kirjallisesti
iImoittamaan siitä kaupungill-e wuokraoikeuden siirron
kirjaarnista varten liittärnäI1ä ilrnoitukseen
saantokirjan, vuokrasopimuksen ja muut tarpeelliset
asiakirjat.
JoIIei ilruoitusta määräajassa tehdä, on uuden
vuokramiehen maksettava kaupungille sopirnussakkoa 10
prosenttia siitä Ieiuraveron määrästä, jolla saantokirja
on varustettava, kuitenkin vähintään 5OO markkaa.
6.2 Vuokramiehellä on oikeus vuokrata rakennus
rakennuspa ikko ineen huon eenvuokrasop imuks e I la
ryhnäpuutarhakäyttöön

.

't.

MT'IIT EHDOT

7.1 Vuokramies ei voi lunastaa rakennuspaikkaa omaksi
rnrokrakauden aikana.

?.2 Vuokraniehen on ilnoitettava kiinteistövirastoon
vakituisen asuntonsa uusi osoite kuukauden kuluessa
muutosta.

7.3 Vuokrarnies on velvollinen

hakemaan

kiinnityksen tänän

sopinuksen nukaisen rnrokraoikeuden pysywlryden
vakuudeksi.

7.4 Kaupungilla on oikeus vuokramiehen kustannuksella saada
ja pitää voimassa parhaalla etuoikeudella kiinnitys
rnrokra-alueen vuokraoikeuteen ja alueella oleviin
mokramiehen rakennuksiin rmotuisen rnrokramaksun
suorittamisen vakuudeksi enintään kulloisenkin \ lotuisen rmokramaksun kolninkertaiseen rnäärään asti 1G
prosentin nrotuisine korkoineen ja ruahdollisten

Ft

enintään 2. OOO markan ruääräisten perirniskulujen
maksamisen vakuudeksi.

7.5 Jos wrrokraroies rikkoo tänän sopimuksen ehtoja tai
sopimuksen nojalla annettuja määräyksiä, on hän
velvollinen maksamaan kaupungille paitsi
vahingonkorvausta nyös sopimussakkoa kulloinkin

enintään vuosi'rmokran S-kertaisen rnäärän.
7.5 Vuokra-ajan päättyttyä kaupunki ei runasta rmokraniehen
rakennusta, jolloin vuolcramies on velvollinen omalla
kustannuksellaan vienään rakennuspaikalta pois oroistamanåa rakennukset ja laitteet säfa panemäan vuokraalueen kuntoon.

7.7 vuokramieherrä on erikseen sovittavin ehdoin etuoikeus
vuokrakauden päättyessä saada vuokra-alue uudelleen
rnrokralle, sikäIi kuin se uudestaan luormtetaan rruokraLle samanlaiseen ryhroäpuutarhatarkoitukseen.
Jollei tässä sopi-muksessa ole toisin roäärätty, noudatetaan
rnrokrasuhteessa maanvuokralain 5. Iurmn säännöksiä.
Tätä rnrokrasopimusta on laadittu kaksi kappaletta.
Espoossa päivänä kuuta 1992
Espoon kaupungin kiinteistöIautakunta

Kallio
virastopääIlikkö

Tauno

Pertti Matilainen
tonttiosaston pääJ-likkö

