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Jorma Riisiinen

Eriiit?i
.

ja

Sukututki
teltZi,
janhoito

jotka

yhtenliiin

tr.mtuvat

vierailta.

menneinii

kirjamerkinnlit
ja erikoisesti
tarkoitus

leva,
jotka

a7-e]ta.

tapaa

eri

a-sia]<irjoissa

Krxr maanvil jelys

ktisitja kar-

oliva.-L kansan suurimntan
anta jb. ke skittyviit
asiasimrnan elatuksen
juuri
suurimmalta
osin
niiihin
seihlcoihin

o san pdiiasiall-i

aloiLta.
jentiivii

kesitteite

maaomaisuuden

vuosisatoina

maaomaisuuteen, Td.ssii kirjoituksessa
on
joitakin
selostaa
kiisitteitii
n?ii1-t?i

lyhyesti

Ei voicla olettaa,
ettii t?imb. 1.uette1-o olisi
tyhjossai-n
tavoittetai ecles
mAArin tiiytle1.lisyytt?i
ja. eliinisen 1ajit,
siksi noninaisia
ne toinet
ollvat

vuosisatain

saatossa

eteemme asiakirjoissa

vaelta-

vat.
TTT,AN HATKOI\{INEN
Tilan

ha1komlnen

jakaminen

on maatilan

osuuslukujen

perusteella

Halltoninen on vanhin
useammaksi tilaksi..
jakanistapa.
Se mainltaan mm 1734 vuoden laissa.

ti-

A1josiiiinndksie,
kuaan oli olemassa halkomista, rajoittavia
j
o
k
a
p
i
e
n
i
n
ten
voitiin
halkomalla erotta.a
osa tilasta,
lan

o1i tllan

neljZis

osa.

V 1747 seAnnbksisse
tuli

vaikuttamaan

lakunnanoikeurlen
1a mahdollisuuksia
V L852 m?iiirtittiin,
tuli

antaa

elatus

johon kuulul
ta paitsi
ja eliikkeet

halkomalla

vain
tuli

erotettavan

itselrannattavaisuusperiaate.
ratkaista

kannattavaan

olilco

toimeentulo

ha1ottavalla

kolcoon
Kihtilal-

elamildn i a t oiminta.an.

ettZi hallcomalla
ja

tilan

rnuodostettavan
sellaisel-l,e

tyilkykyist:i
5 tiiysikasvuista,
siit?i tul-i voicla suoritte.a verot

tilan

perheell-e,
henkilijbr
ioja rasitukset

8B

V 1906 asetuksell,a
salllttiin
ka pieni-5. t11o ja ta.hansa,.

muoclosta.a halkoma].la

kuin-

Voitlaan myds sanoa, etl6. halkomisessa
tilan
omlstusoil<eus
jaeta.a.n osa.kkaiden kesken tasaislin
ja sen
murto-osl_in
j?ilkeen suoritetaan
na,l-tten ja.kaminen t?imitn perusteen
muka.an.
T II,AN I.O}]I(,O}{
]j{ FN
Tilan
le.ksi.

uudeksi tion miilir?ialan erottaminen
maa-ala ja,etaan osuuslukujen
mul o h k o r n j . s e s s a tilan
osa,luku Ja marrttaalJ. jaetaan

lohkominen

ltun halkomisessa

kaan, niin

maa-a.l-a.n mukaan.
luovu.tta.miskielto
tiiydennettiin
uuclisti
Klelto

Aluksi
I joka

o1i

pitk?i?in

annettiin

v 1 , 6 7 7 j a vlel?i.

voimassa

v 1673.

madrdalan

Tbtb

1734 vuoden lain

klel-toa
maakaarl

sen.
krrmottiin

J-a sallittiln

vasta

niii:irHalan

1864,

joll-oj-n

luovuttamlnen

annetulla
asetukseljoko loNcomal1.a tai

pa1 stat i1a.n erotte"nni s el1a..
erotetaan
katcpale r jol.le ensln
Lohltorni sessa si-is tilasta
kuunka suurl
nii.d.rij.td.iin raja.t ja sen jelkeen
lasketaan,
Rajankbynniss?4 m?i?irBl-ohkottuun
osaa.n kuuluu.
paikat.
anoeta'arr
ti1al1e
T5"m5n ielkeen
t?iii.n rnyds pyykkien
Emii.tilan aluuusi numero, nimi,
osuuslul<u ja ma.nttaali.
osa taloa

eeseen,

osuusluln-run ja manttaa1lln

rnyds vastaavat

muu,tokset.

sekii numeroon tehd?ihn
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PALS'Iltt ILll[
olj-

E.ltof tAiJliidi{

mahalollista,

jo

siihen

aikaan,

kun miiiiriialan

erot'ba,minen lohkona"]-1a el

Pa].statila
o1lut sallittua.
sel-laiaen pienempi maa-a.1ue, jota. voitij.n
kiiyttiiii
ja teollisuusalueelcsi
yms. Pa.lstatila
tonttioli itjoka kamera.alisesti
senaiinen tila,
oli epiiitsen?iinen,
o1i

kantatila
ti-Iasta
ns.
v.

nakeol

palstatilan

verot

suoritettiin

palkintoveroa.

kantati]-al]-

puol-esta

ja. pe"l.sta-

e tlimiin korwaukselcsi

Pa1-statilajiirjestelmii

poistettiin

1-926.

SA]iI'TT6PERINTO

e1i
tdjen

fideikomissi

a1a1la.

tamentissa

o1i

ertis vanha institutio

Si1.le tarkoltettiin

mdZiriiten

o11 periytyvii

kiinteistdti'

kiinteisjoka tes-

testamenttaajan

suvus-

sa vbhentyut?ittijniinii.
SiiiintiSperinndn
oilceus nauttla
kautettiin

vain

halti

ja1"1-a e1-i fideilcomissaarilla

kiinteistdn

Suonessa v.

1931.

tuotto.

Jdrjestelnit

oli
la.k-

qo

?ER,II\TYSMAA
on Ruotsin vanhan, v.
joka vanhenmilta,
lapsilta,

1734 laln

maakaaren

velJlltii,

mukaan se.r.

sisarilta

tal nulljoka
mytis
ee1l-ainen
a.nslomaa,
Ja
pannaam. sen perinysmaan
jonka Joku on Jollakln
slJaan,
tava1la toiselLe
luovuttanut.
ta

sukulaisilta

perltiiiin

AI{S]O}TAA
on sell-ainen

maa, joka

ei

o1e perlnysmaata.

SUKT'IJNI,UNAS
TAMINEI{

saattoi

tu11a

se tarkoittj.
ta

takaisin

aiotun

kysynykseen

perinysmaata

nyytliessZi

ja

siten

kaupan mitiitijinistii

sukuun kuul-uva1-le

Ja rnaan lunastanLbhenki1611e.
SukuLunastaJan
o11

vi imei st ?idn ensinnei s enb o lkeutlenkdynt
k?ir5ip6.iv?inli ni.ltb
jiii,
joissa
annetaa.n pantava olkeuteen
viimeinen
lalnhuuto
tii.ysi

kauppahinta.

Tii1l-ijln

haetut

lainhuuclot

tull-ut

kysymykseen

hH.-

laskettiin

nen hyv5.kseen.
Sukuun lunastaminen
myytZtessii.
hermrat.

Sukulunastajia

ei

o1-1vat valn

nyyjiin

a.nsiomaata
lapset

tai

van-

g1

l,rlAAi'l VUOIGAAI.III{EN
Torprra ol-i vuokral_le
parisopimuksella

tarkoin

tiin
maanviljelyksen
jalcanaton osa, jota

annettu

til.an

raJoin

harjoitta.niseen.
viljeltiin

joka

osa,

oli torpjota kiiytet-

ja

rn?i?iritelty

Torppa

oli

piiiitalon

sopimuksen perusteell-a

it-

senaisesti.
Alkujaan
luvulla

oli

val1al.1a

perustaa

sai

pyrittiin

tavoin

1700-1uvun
tynyt

Ison

aateli-ston

lisltiimiiiin
ykslnomaan

vihan

talouclen

torppia

kartanoiden

al-kuvuosikymmenin?i

melkein

ajan

aIalla.

heisyyteen.

torppia

Itii-Uutlenmaan

jiilkeen

haluttiin

mutta

r?i1ssirnail1-e.
tydvoiman
oli

tiil1-ii

1600TAl1-e

maarda.
tavoin

syn-

lca.rtanoseuduill-a,
1is?itii

perheiclen

Toisaalta

tamaan til-aisuus

pirstomislrie1-to,

tilan

pojille

tuotantoa

maa-

pyri-ttiin

an-

maata vi1 jelenriiiin kotitilansa

asettua

N?iln laajenivat

liiperrrstamisnahdollisuu-

torppien

tlet.

Knk.

siiiiti,
ettii rrrtilssion vapaus ja oikeus perrrstaa

kirje

l-8.2.]-757

Jen onistajil-1-a
jensa mai1le.rl
K.A.
soiden,
loissa
jonkun

6.5.1883

m?i2irEisi [torppaln

talo-

perustami-sesta

sekti

nevain
tai

kruunrrntaJa muun karun maan viljelemisest?i
jotka viran
johclosta ovat
niisse
virkataloissa,

ha1.lussa.rl
erioikeuksissa

Paplston
ilkirkkoherrat
lain

taas

ja verotalotorppia

tal

yksityisi1.le

kiir?ijtioikeuclen
kollegiunin

16.10 .L723 mriiiriittiin,

kappalaiset
maill-e

1ai111sel1a

suo stumuksella.

saavat

kuitenkin
1uval1a
rr

asettaa

ettii

torppia

seura.kunnan tiedotla
sekl'i maaherran

pappija

ja kamarl-
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K. A.
sotilas-

26. 4.1871 sA:inndstelee ffkuninkaankartanoiden
ja sivii.livirkakunnan
virkatalojen
torpat.rl

sekEi

I(nk. A. 9.3,1770 miiEir?ittiln,
ettb I'jakamattoma]-le
maal1e, jossa on t11aa uuclisvilJelyksiln,
?ilkddn toinen
pemstamasta
naapuri
estiikd toista
torppaa kun yht5. hyviii
tiluksia
kunkin verolukuun
verraten
on saatavissa.
jakarnattomalle
penrstaa,
maalle mydskin uuclistaloja
ja est?iviit uuilisvil
je1ystli.'r
osakkaat va.stustavat

Ja saa
jos

Lampuotitila
= landlbo ; ,lancllandboliigenhet
, lanclbohemmart, lanpuoti
joka annettiln
boncle, - oli kokonainen itsendlnen
tl1a,
Alunperin
tarko 1vuokrall e naanvJ-l j elykseen kliytettLivHksl.
joka annettlln
tiil-laise1la
tilalla
riilssltilaa,
tatettiin
vuokraniehel-1-e vuokraa vastaan, asuttaveksi
lonpoikaiselle
je1-tiiviiksl.
L{ydhemnin tel-l.e kiisitteell-b
tarkoitettiin
vil
Ja
joka a,nnetjonlcun p?i?italon alaista
yleensii
itsenbistlt
tll-aar
tiin

vuokralle.

V. 1734 Le,in ma.akaari sisEiltiiii
jolloin
sista,
maanomistaJa aikoo

s?iiinndkset
vuokrata

nliste

til-ansa

sovlttava
lyhyemm?iksi
on te116in
joka elinaJaksensa
koko talon
ajaksi.
tampuoti,
kauan
vuokraa hyvdksensdfl niin
ra,l1-e, Itnauttii
veron ja
tai muun vuotisen
suorittaa
tuoteveron
di.lle.

Vuokra

ja pita?i

kunnogsa huoneetr

eriirseen

sii?iclettiin.

Irnk.

asetus

mrn, ett?i
1 - pisin

aika,

maasta
2 - mith
sitH

rnnata,

ja niityt

maan vuokraa.rnisesta
joksi

se"a tehd?i,

tulee

pel1ot

ulottuko

perimysmaa"han,
joka

la,mpuopidemniiksl

ottaa

suorastaan

y1i

vuok-

e1b?i Ja
rasituksen

kuln

niinkuin

13.6.1800

ja larnpuotikontrahteja

vuokraiillcddn

maalla

tal

tapauk-

siltd

nAeresi
ansio-

50 vuoden.

iol1a lrnunarretiiiin a'inoastaan
on se1-1-ai.sena tu1-l-ut omistajan
ha.]-tuun
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jonka hdn on pannut poisvaihtc.r:tansa. perimysmaan
taikka
jos ornlstaja
.si jaan, saakoon vuolcramies tai lampuoti,
lampuoti-

tai

hyvliksensli
le1lii,

vuokra-aikana
lcuolee, nauttia
lcontrahtia
jos niin
monta vuokravuotta
on j?i-

5 vuotta,

lukien
snsimmelsestii puolipaastosta
omistajarr
jlilkeen,
josta perillisen
pit?i?i vuokrarniehelle
ja key semmoinen tieclonanto laillisesta
tieto,

kuoleman
antaa

sesta,

irtisanomi

3-

ja

vuokramiehen
luttua

kontrahdin

tett?ivii

sieUii

Jaan otettava,
tavaksi
nj.inkuin

4-

maanornistajan
niissii

on viineistltiin

kiiriijiseii,

viilil1-?i tehty icontrahti
jotka alkavat
6 kk ku-

tekenisestli
kihlakunnanoikeuclelle
niiyjulkisesti
ja
luettava
kiinnityspiJytiikirjoka 10 v. uudistettulee
Joka kiirnitys
OK 722 sanoo,
jotka

ne kiinnltykset,

tekemistbi,
ennen vuokrakontrahctin
joi1-l.a yleisen
1.aln tai erityisten
nal<suetu

ennenkuj.n

kaamattomina

ki.innityksen

tiiyclessii

maksua haettaessa,

vuolcrattua

rasittavat

ynnii

asetusten
hal.ti j oiltra,

olkeuclessaan,

vuokrakontrahclin

sitii

myde yhtiileinen
olkeus annetaan
vuokrakontrahti
samoi ssa k&ir?iji ssii, jolssa
saavat

kiinnityksen
valta

saatavistansa.
tiissii

rnaanomistaJan vel-asta,
rahtia

tehtbessit

raniehell-e

t?ibn L kk kuluessa
kontral:ctista

5-

tai

i]-noittanut

pysyviit

louk-

tehoksi

estiimtitid.,
nii11e,

sajotka

ltiinnit

etii?in t
011en vuolcamiehellii
jos kiinnitystii
haetaan

tapauksessa
jota vuokrami-es ei
jota maanomlstaja ei
samoissa kiiriijiss?i

kbriijien

ne saatavat,
mukaan on

1.aj.lliseksi

moin kuin

kuitenkin

omaisuutta

lcaikici

pb.?ittynisestd

tuntenut

kont-

silloin

vuok-

taikka

viineis-

luopua

vuokra-

Ja se kumota,

jota haetaan tai
jolia saaclaan nijtlen htiriijiiin
lrlinnitys,
jiilkeen
joissa vuokrakontrahti
ei saa milon kiinnitetty
15iin tava1.la jerkytt?iii
vuokran pysymistii
sovitun
ajan
loppurrn,

t4
ja maan erottami-sesta
Tilusten
lohkornisesta
ja perintdti.loi1la
jotakin
sek?i
semmoisen tilan
kevasta. vuokrasopimulrsesta
teaa mm
ettii jos naan omistaja
deksl- tai
siihen

19.2.1883

osaa kos-

asetus

to-

haluaa

toisen hallintoon
ellnkauantaa jonkun osan maastaan, olkoon
kun vi.ssi ja todellinen
vuotinen
voura

m?iiirbrnrosiksi

oikeutettu

on m?iiiriitty.
iiuitenkin
on v?ilipuhe
ja
pysy?ikseen
t?ivii
luja-na
kolmatta
kiinnltettlivii
mitii

annettu

r?ilssi-

niin

asetus

kirjalll,sesti

niestb

vastaan

myds on voura-ajan

p:ltii

11.

siitZ'i

kesiikuuta

suhteen

tehtilaan

nouclatettava

1800 maan vouraamisesta

seeteA.
joka

K. Asetus,
raarnisesta.
Asetus
ta.

tarkoittaa

Kysynyksessii

ramies
tusta

tulee
kuin

rata

sis?il-tii?i

maa"11a, annettu

ja

torpan

koko tl1a

tal

maanvll.jelystii
varten

ma.anviljelystii

s?i?j:rtijjii. naan vuok-

piii.viin?i marraskuuta

maatilan

on siis

kbytt?inH?in

naii.riia].an

eriniiislb

10.

vuokralle

tilan

osa,

varten.

saattoi

1892t
antanisjota vuok-

l\{uuta tarkoi-

maanomistaja

vuok-

tilastaarr.

kirjallisesSopimus ol-1 kaikissa
tapauksissa
laaclittava
ja
sa muoclossa
sopimuksessa oli vuotuinen vuokra m?i?iritel-t?ive.

Vuokrasopimus

tleksi

tal

teht?ivli

oli

vuolcramiehen

enint?iiin

nii?irtiajaksl

50 vuo-

elinkaudeksi.

tarkoitettu
miiiirliala
Illuuhun kuj-n maa.nvll jelykseen
ja eninteen
vuokra.ttava
mtiiirdajaksl
5O vuocleksi.
Vuokrasopimus
voimassa
mran 1.

myds uutta

voi-tiln

nyds kiinnittii?i,

omistajaa

p,H.iviinii ta.mmikuuta

vastaan.

1893.

jolloin

Thm?i asetus

o11

se oli
tul-i

voi-

oti

takl

maanvuohrasta

maalla,

annet-bu 19.

pij.ivdn?i kesiikuu-

ta 1902:
TAmA laki
olkoonpa

koskee kaikenlaista

ma.an vuokrausta

maalla,

kysymyksessti. koko tilan

tai vain sen osan vuokraaminen.Sopimustii11aisestavuokraanoisestaontehtiiv?i
ja todistajai.n

kirjalli-sesti

liisniiol.lessa ja on sopimusvuokrami_ehen ja toclistajien
a).1.ekir-

kirja
vuokranantajan,
joitettava.

Vuokrasopi-mus o1i tehtiivii
md.iir?iajalcsl ja enintiitin
50
vuocleksi tai ellnkaucteksi.
Vuokrakirjassa
on melinittava
- sen tilan
nj.rni tai numeroe joka on vuolcralle
annettu tahi
johon vuokrattu
alue kuuluu selcri jos vuolcra el koslce lcolco
tilaa
myiSs alueen rajat
tai rnuu tarkka selvi-l,ys siitd
- vuokra-aika
- vuol*amaksun
ja miiZifli
laatu
- paikka missti ja aika nilloin
Vuokrakirjaa
yksi. kappale

l?ihtiipiiiviinii

on voimassa

vuokrakaualen

tydss?i

1A piti

sopia

suoritettavaksi..

ko vuokrakirjassa
vuotuisesta

vuokra^reantajalle

siiiidetty

saalosta.

p?ii-viittjiden

loppuun

sopi.mulrsen rnukaisesti

pid et?iiin maali skuun 14.

Vuokrarnaksu voitiln
tai

lrappale

Jos vuokramies kuoli
h?inen J-eskensti ja rintaperi"1-l-iserrsli

vuolcrasopimusta

rasopimus

yksi

annettiin

rahassa,

m.lartd tai

miii,i.rli o1la

saivat

luonnontuotteissa
miiiiriitty
suoritettiin

sopirnuskirjassa

maksettiin

jo-

osa ti.l_an
p?iiv?itijilma.inittu.

suoritetta.va" vuokra. o1i
ennen jolcaisen vuolcrakauden 1op-

maksettava

kahta

pua,

muuta maksuaj-kaa ollut

kuukautta

lceslcen

saakka. Vuokja yleisenii

Luonnontuotteissa

Jos vuokramaksu

ja

pb.iv;ili.

Rahassa ja luonnontuotteissa
ellei

on tehty.

vuokramiehelle.

vuokrakauden,
nautti-a

vuokrakirja

sovlttuna.
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ja ldhtdkatselVuokramaalla pidettiin
ainakin
tulojoskus myds vuokrakautlen
kest:iessii
o1i tarpeen
suorittaa
katselmus.
Katselmuksessa tottettiin
tilan
rakennusten,
puutarhan, peltojen,
nlittyJen,
aitojen,
ojien,
rhirs, mutta

ja vesiJohtojen
teiden,
siltojen,
kaivojen
Laatu Ja kunto
ja ruokko.
Jos vuokramies
oli olkeutettu
k?iytt?iniiiin metsltii hyv?ikseen, myds metse o1i katselmuksen kohteena.
Katselmuksen

toinitti

tuomarin

jossa

kolne

maanviljelykseen

kunta,
listd

o1i

Niistti

mieste.

katselnuslauta-

perehtynyttb

rehel-

asianosaiset
valitsivat
kumpikin yhkolmelrnen. - Katselnnuksesta
tehtiin
ai-

den ja nlim?i yhdessb

ja kappale

na toinituskirja

vastuul].a

osaisell

e. Ka.t selmuslautakunnan

tymlitdn

o1i

oikeutettu

annettiln

site

toimiln

kummallekln

hakernaan muutosta

aslan-

piiii.tdkeeen

tai.

vilne

tyy-

k?j,dessH,kih-

].aktmnano ikeudessa.
llletsiin
ti,

ktiyttii,

minen olivat
sa o1lut
ramies
tilalta

vuokramieheltd,
Uuclen torpan

sovittu.

ja rehujen

metsbstbml,nen tai
el-lei

nyyn-

kalasta-

vr-rokrakirjas-

perrrstamlseor

ei

vuok-

saanut

Vuokramies vastasi
vuoirra-aluee1.1-een ryhtyii.
ja, kaikesta
muusta rasituksesta
menevdst?i verosta

ta vuokranantaja

1-

kyd.ett?ininen,

lclellettyJii

toisin

ja lannan

metsdntuotteiden

ka.skeaminen tai

ei

ol1ut

t?iln?in ]-ain
Vuokramies menetti
jos vuokramies katselmuksessa
1an rappeutumo.an

elkii

ole

jo-

suotittaakseen.

ottanut

mukaan vuokraoikeutensa:
on havaittu

ti-

laskeneen

nii.?ir?iaJan kuluessa

korjannut

puutteita,

2-

jo s vuolcra.mi es varoituksesta
muuhun tarkoitulcse

3 -

en kuin

huolimatta

taikka
Jos h?in 1?lhtee kokonaan tilalta
jos vuokramies rikkoo
eclelleenluovrtusta

laln
siiiinniiksiht
jos
huolina-tta
vuokramies
varoituksesta
4
koskeva,n lcie11ont
lannan poisviemistii.
5 -

jos vuokra.mies varoituksesta
saapumasta

t a.i liihettlimiistd.

16Ll suorittana.an

k?iyttee

vuokrasopimuksessa

vuokramiehen

huolinatta
t o i sta

tll-aa

on miiiiriittv

pois,
knskevia
rikkoo

t?im?in

rehun

niskottelee

tydhdnkykenev?i?i

tydvelvollisuutta

ja
ltse
henki -

taikka

jolra hiinel-le

tydssii

vuokranantajaa

on kohtuu1.1-isesti
miiiirtitt$
osoittaa
€niin si jaista
vastaan ilmeistii
totte-

tai

1-emattomuutta,
6 - jos vuolcramies varoituksesta
poikheaa tila1-1.a
huolirnatta
toimeenpannusta
vIl jelystai mets?inhoitosuunnitelmasta
taihka

rikkoo

nuuten

piiiiasiallisia

vuokrasopimuksen

rndd-

riiyksi?i vastaan tailrka
kiiyttiiytyy
vilpillisesti
vuokranant a j aa kohtaan vuokrasopimuksen
t?iyttiimiseen
n?ihden,
rangaistukseen
tuomitaan
haaskau-ksen uu7 - jos vuokramies
josimisesta
si1.1-Zit11a11a, joka on vuokra1.1.e annettu tai
8 -

hon vuolcrattu
maa kuuluu,
jos vuokramies tekee itsens?i
luvattoman

valmistuksen

tai

juovutusjuomain

sylTpiitiksi
luvattoman

myymisen uusirli-

seell,
mui.den viettiiii
9 - jos vuolcra.rnies til,r.l,l-a. vi.etted tahi sallii
ja irstasta
pahantapaista
el-ene?i, niin
ettii tila
siit?i
joutuu pahaan huutoon,

1_0 - jos vuokra.rnies

ei

kAskystii

huolirnatta

piarr

niin

kuin

lain

polsta palveluJrsestaan
henkili5ti.,
nukaan on nahclollista
joka on tehnyt rlkoksen mikA vuokramiehen itsensH tekemiin?i vaikuttaisi
vuokraoikeuclen nenett?imisen
jos vuokranles
vaikka h?intii silt?i
on muistutettu

11 - sekii

po ista

til-alta
el

o1e vuokraniehen

ylenev?issEl tal

tai

ei
joka

henkiliib.,

h?inen vaimonsa sukulainen
suoraan
polvessa ja jonlca vuokramies

alenevassa

asettua

on sallinut

kuulurnatonta

talonvLikeensii

ti1alle

vastoi.n

vuokrasopinuksessa

ol-eva.a kleltoa.

tiimiin l.ain
Se tehtiin

mukaan vuol.:rasopimusta

ktrjal-lisesti
sti in

mykset

ratkal

tlessa.

Pii?ittjkslen

mukt.an e1i
toisesti.

totlistajien

ei reklsterdity

tiiytiinttibnpano

Vuokrasopimus

kiivi

avulla
voitiin

Riitalqrsy-

1-iisniiol-lessa.

kat selmuslauta"kimna.ssa

ulosotonhal-tijan

missiiiin.

tai

kihlakunnanoilceu-

normaal i sti

e1lei

kuitenkin

ul-o sottola.in

se tapahtmut
kiinnitt?iti.

vapaaeh-

9B

Vuokrasopimus tehtiin

siis koko tilasta
tai tila.n osaso1i yleensii ktiyttitZi vuokra-aluetta
ma.anj elylcs en j a kar j a.nhoiclon har J o itta.nis e en t a.i pellclist?i.?i.n

ta. . Tarkoituksena
vil

asuntot ontt ina.

L,luuhun tarko ituks

nyds k5.yttiiH. tietyin
Jos joku

oli

vij.lipu1.eel1-a

eclellytyksin

maanornistajan

allcanut
o1i

kirjallisen

vuokrasopimuksen.

tyi

vuokra"rnies

tavaksi.

h?in oikeutettu
voi.

kanssa

vuokramaksua

te.maa maata

e en vuo trra-aluetta
ja rajoituksin.
tehdyll?i

vastaan

nydhenmin

vil

vo lt i in

suull.isella
je1ld tdiniin omis-

pyytiiessiiidrr

Jos maanomistaja

saamaan

t?ist?i kie1t5.y-

sa.atta.a a,sian kihlakunnanoikeuclen

0ikeud-en mydnt einen

p;iiitti s k2ivl

ratkals-

vuokrasopimuksesta

kymnrenen vuoclen ajan.
KruunutaloJen,

kuninkaankartanoi-tlen,

vira,stojen

sekd papiston

s?iiinn6sten

nri]raan.

T5.mii laki
ei kuitenkaan
perinndksi
luvaa

tuli

voinaan

sovellettg

virkatalojen

1.

pbivbn?i

sotilasvuokraus

ja

siviili-

ta.pahtui

erl

ta.mnikuuta 1904. trakia
jotka koskivat

vuokrasoplmuksilnr

taloon kuukrurrnunta.loa tai sellaiseen
ostettua
ja. olivat
ei nydstehdyt ennen perLrmdksiostoa

torppaa

joilla.
ennen tZlmbn lain
voimaan tuloa
o11
k:j.ii.n sopinuksiin,
eline luovrlt ettu maa.ta niiiir?ia jaksi
tal
kir j a1,1.
i s esti vuokrall
kaud eksi.
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asetus

Arrnollinen
lueen

vuolcraulcsesta,

]\'liel enki into inen

ja miikitupatorpan,
lampuotitl1.an
af,rnettu 12 . piiiv?ini,i ma,a1i skuuta 1909 :

on hi storiall

i s e1ta, kannalt

a t'dmiin as etuks en

allcula.use. Se viittaa
ni ihin ven?iliil styttii.mi spyrkimyksi
ja autonomian rnurskaamishaluihin,
jotka tuol1oin
olivat
val]-itsevina.
I' K. Maj.

Tiimii alkul-ause
huoltaen

parantamista

ett?i tiimii esitys

Suomen kdyhimpien

hajoltetun

ratkaistavaksl

oLl-essaan

kokonai suutlrssa.an
ka"nsanluokkien

niiin:

o1ojen

esitykseste,
on Suomen Eduskunnan alamalsesta
ja ottamatta
te1lA kertaa. huornioon sitA seikkaa,

poikkeuksena
K.Itlaj:n

kuuluu

in.

27.'p4"ivanii

Ecluskunnan tekem?in?i ei

ol1ut
o1lsi
suva.i-nnut Tsarsko je Sel.ossa

esitetttiv?i
helmikuuta

( L2.

p5.1viin?i maa"liskuuta

seuraavan asetuksen
1909 armossa vahvistaa
rr
ja ndkitupa-alueen
tilan
vuokrauksesta.

tor-pan,

)

lampuoti-

tiiss?i asetuksessa mdtiritel-lii.iin ensi.n, mit?i torpalla,
lanj
puot it ilalla
a m?ikitupa-alue e1l a tarko i. t et a-an.
[orppana
on pitlettbvii.
niiiirZitty
naati1.an a1ue, jolca mAana.nnetaan ja on
harjoittarnista
va.rten vuokra1le
vlljelyksen
varrrstettu

tarkoitetuill-a

siihen

l-Zi varustettavaksl

rakennuksilla

tai

aiottu

niil-

.

oleva.ar maanLarnpuotitil-aksi
sanotaan semmoista vuolcralla
pantua tilaa,
alottua
manttaallln
vi1 jel-ykseen k?iytett?iviiksl
joka halllntonsa
puolesta
KysymyksessEi
alainen.
on paetalon
on siiB

kokonalnen

antajan

tilaa.

tila

Ja pii.iita1o1la

tarkoitetaan

vuokralle

iolca annetaan
ta.ikkuuluvan
tai perheen
sa"manverta.isen henkildn

tarkoitetaan
mza-alaar
Miikitupa-alueella
jelystai teollisuusvtiestddn
vuokralle
ma"anvil
ka muun talouclellisesti
asuntoalueeksi.
Tilan
sopinus
laactitaan
raajalle

sen osan vuokra.arnisesta on tehtiiv?i kirjal1-inen
j an ja vuokraa j an kesken. Vuokraklr jaa.
ylcsi vuokylcsi vuolcranantaia1-ler
kappalettar
kolne
tai

vuokrananta
ja yksi

vuokra.lautakunnalle.
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Vuokrakir jaan
ailca ja paikka,

on merkit'bli.v?i
ja. missij. vuokrasopimus

milloin

se ti1an nini- tai
joka. on vuokra.lle
1aa,

mybskin

numerol

on tehty

iohon vuolcrattu alue kuuluu tai
ja jos vuokra ei koske koko ti-

annettu

wrokra-a.lueen

rajat

tai

muu ta.rkka

selvitys

sii-tLj-.
vuokra.-aika.
vuokramn,kstm mii:irii.
Jos vuokrasopimuksessa
lii

on oikeus

rruokra.-alueen

etuihin

on m?i,4riiyksiii,

metsZintuotteihin

tai

ettd

vuokramiehel-

laiclunmaahan

ulkopuol-el.la,

ovat

nekin

taikka

nuihin

vuokraklrjaan

pantavat.
Vuokrama.ksu voidaa.n
luonnontuott

elna

suoritettava

tdind

jassa

sopimuskir

nZiiirit e1.l?i ta.}l'ar.a,

piiiviitbinii.

Luormontuott

eina

vuokre," voitiin

rlydhemnin

muuttaa

tai

p?iivii-

tai

rahavuok-

ralcsi.
Vuolcra-aika
viisikymmentii.

oli
vuotta.

uuti storpan

o1lut

Erityisistii

vuokraus,

lyhemrndnlcin wuokra.-ajanr
Vuo kra.kir j a a1 i s.betti

in

rekisterdi

alae

hyviiksy?i

25 vuotta,.

lrunnatrli s en vuokralautakrmnan

Kun vuokralautakunta
lcatselmuksen ja vahvistanut

lopullisesti

vuokralauta,kLlnta

saattoi

ei kuitenkaan

kj-tta.va.ksi.
tanut

enlnt?itin sa.ta ja vii.hint?i?in
ja kun kyseessd. ei
syistit

md.Lir?iaikainenr

oli

asian

tutkinutr

tut-

suorit-

sopirnuksen se ka.tsottiin

ja voimassa olevaksi.
Vuokralautakunta
tehdyksi
j
i
i
l
k
e
e
n
,
sen jompimutta saattol
sopimuksen sen

Sa.mall-a on
rekister:6it7iv?iksi,
ja.n omi stuso ikeus vuokrattuun
tijiittemHll'd.
p?iins:i
vuoklaan tai tilan
osaan. Tdmii ti.as kiivi
Vuokrakirkuvaavat asialtir jat.
na.1l e omi stuso ikeutta
ralaut akr..u,
jat rehisterdi
vuoksite va.rten lae.dittuun
kihla.kunnanoilceus
kumpi a.sianosa.i-nenkin ilmoittaa
s elvj.t ett?iv:i

rnyds vuokrananta

joka. sarnoin kuin siihen kuuluvat
liitteet
on
rarekisteriin,
julkinen
ja. pidett?iv5. ioka.isen n?iht?iviss?il jo11-a. havaita-an
ol-evan oikeudenmuka,ista syytd. sa.ada si1t?i tietoa.

10f
VuokrarehisteristZi

annettiin

myiis otteita

niit?i

tarwit-

s evil1 e . Reki- st erd int i t a.pahtui kj. hla.kunnano ik euclen varsija pysyi voimassa ilman uudistusta,
naisissa
kiiri4jiseb
kunnes se kuoletettiin.
Vuokramies
siten,

on oikeutettu

ett?i ne eiviit

si- ellei

toisin

vuolcrarniehellii
Vuokra-aika
piiivlt
o1i

ol1ut

ol-i

enintltiin

ja paiittyi

toi

si11e

ei

eri-kseen

sa.anut o1la

toisel-l-e

vanhemnille

pienemmin rnuodolllsuuksin
henkilb1l1
e. Kultenkin
ja rintaperillisensii
vuokrakaud.en

se

loppua.

siitb

oli

tai

loppuun

eriiin

pitenpi

kuin

siirto

se.at-

taysin

vuokrami- ehen kuoleman
saivat

9 t

edellytyksi-n.

sisaruksille

kuin

keen hLinen leskensa
rasopimuksen

joka

muuta ol.l-ut sovittu.

ja keski.m?iZirin
kesekuukautena
j a lukuurr ottamatt a..

siirtiiii

voitiln

rintaperillisi1-l-e,

tapahtua

kopuoli

rrroka-aiko

p?ij-viinii,

ennen vuokrakauclen

Peivi,ityii

kuutena

14.

ta.i luonnontuotteina,

piiiviitdinti

sovittava.

Vuokraoikeus
Siirto

rahana

kuukautta

sovittu.

maaliskuun
el-lei

Ldhtdptiiv:iksi,

11 tuntia

muina kuukausina

ol1ut

allcoi

Jos vuokrarnaksu suoritettlin
vuokrakirjassa

toisin

ja rakennuksia

ki4ytt?iii lcotitarpeekja kalastusoikeus
Metsiistys-

e1lei

kahta

maksettava

sai

sovittu.

suoritettava

maata

llletsiiii

myijs oli

katsottlin

Jos vuokra

lc?iyttiimiiiin

huonone.

u1jiil-

na.utti-a vuok-

saakka.

kuhunkin
kunt aan.
niiitriitt
i in va1 itt avaksi
Vuokral autakunta
etlustaSen jbsenist?i
osa o1i ta1-o1-listen eli vuokre"nantajien
jia ja osa yhte monta j?isent?i maan vuokraaji-en,e1.i
torppien
j en j a rniikltupa-aluei-tt
en vuokraa j i en eclustai ia.
j
j
aut akrmnan puhe en oht a a val i tt i in 1 aut akunnan ul lro puo ja toimi.tutti
vuokratutklr
vahvisti
Vuokralautakunta

lampuotitilo
Vuokral
le3-ta.

sopimuksen relcisterbi-nnin.
rasoplnusta

kiisitel-tiin

Riita-asiatr

iotka

klhlakunnanoikeuct'ssa,

koskivat

vuok-
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ja vuokranantaja
Vuolcraolkeus on menetetty
siis oikeutettu
irtisanomaa.n vuokrasopimuksen
a - jos vuokramies laskee vuokraesineen melkolsesti
rappio11e eikd ka.tsel.nuhsessa mii?ir?ityn ajan kuluessa
korjaa puutteita
b - jos hiin saamastaan varoitu}sesta
huolinatta
vuokra^nantaja.n

vahingolcsi

tai

haitaksi-

kiiyttdli

vuokraesinettd
ja

muuhrm kuin sopimusta tehtiiess?i on tarkoitettu
c - jos hiin tykkdni.i.:in liihtee
pois.
vuokra-al-ueelta
Vuokrasopimus

voidaan

Iiruununtaloon,
virkakunnan

kuninkaanlcartanoon,

sek5. papiston

tylm

maa-han kuuluva

tIla

voitiin

ei

tzit:i

tu lakl

tal

ja

sotilaskaupungln

miikltupa-alue

tai

stviili-

yhdistetlanpuoti-

antaa

toisten
siiiinndsten mukaisesti,
sovellutta.en.
T?inE[asetus astui volnaan

asetusta
Silloin

virkataloon

torppa

vuokralle

vuoden 1909 aikana
valittrr.

nyds kiinnittAe.

heti

kun vuokrala.utakunta

lakkasi

ma.anvuokrasta

olemasta

o11 kuntaarr

voimassa A9.6.1902

annet-

maalla.
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