
, 

'~'" ':/" I (~ 2. /<J ,3 - -' ' ...... LI l .; 
IlELSIlfGIIf KAUPUNGIN SOSIAULAUTAKUNNAN JULKAISUJA, 

1. 

EINAR BÖÖK 

TONTINVUOKRASTA 

HELSINKI 1914 

1 



, 



HELSIIIGIII KAUPUNGIN SOSIALILAUTAKOIINAN JULKAISUJA. 

1. 

TONTINVUOKRASTA 
ULKOMAILLA JA SUOMESSA 

EINAR BÖÖK 

TYÖVÄENLIIKKEEN KIRJASTO 
KIRJASTO 

--, 
fonliO'",'k,a"laulkomailla ja Suomessa 

TYÖVÄENLIIKKEEN 
KIRJASTO 

HELSINKI 1914 
HELSINGiN UUSI KIRJAPAINO·OSAKEYHTlÖ 



VI '33 )j)j 11.1 vi3,liVöv T 
~}'t c Lr . 



• 

ESIPUHE. 

Sosialilautakunnan kokouksessa 22 p:nä viime lokakuuta 1913 puheen-
johtaja, lakitieteentohtori Leo Ehrnrooth huomautti, että olisi asuntopoli-
tiikan kannalta tärkeätä että kysymys kaupunkitonttien vuok ralle anta-
misesta tulisi perinpohjin selvitetyksi. Tämä selvittely v.oisi sitäpaitse . 
olla arvo kas ku nnallispolitii kan ohjeeksi muissakin suhteissa, jotka eivät 
lIimenomaan kuulu sosialilau takunnan toimialaan. Viime vuosien ku-
luessa oli kaupunginvaltuustossa useat kerrat syntynyt keskustelu siitä. 
olisiko uusilla rake nnettavilla alueilla jatkettava tähänastista tonttien 
myyntiä vai annett ava lontit \'uokralle ja millä ehdoilla t ämä ehkä teh -
täisiin. Näin oli tapahtunut kysymyksen ollessa Meilahden asuntoalueista , 
Mäkelän tehdaspaikoista sekä Hiekka- ja Jätkäsaarien varastotonteist a 
ja ai na oli selvitykse n puute vaikeuttanut asian ratkaisua . Tosin oli eräässä 
1908 vuoden valiokuntamietin nössä (Kaup. Valt. paino asiakirjat 1908 
.~:o 14) tehty selkoa t ähän kuuluvista seikoista, mu un muassa Saksan 
siviil ioikeud essa ja myös kunnall isessa käytännössä tavattavasta perintö-
rakennusoikeudesta; vielä yleisemmin oli asiaa käsitelty ·t910 vuoden 
valioku ntamietinnössä, joka lcoski tontinarvonno usun varaamista kaupun-
gille sekä kaupunkito nt in vuokralle antamist a (Kaup. Valt. painetut asia-
kirjat -1910 N:o 61) ja jossa myös lyhyesti selost.eltiin muutama vuosi a ikai -
semmin Ruotsin lai nsäädäntöön otettua n. k. tonttioikeutta; ja lopulta 
oli rahatoimikamari v. 1912 lausun ut mielipiteensä kaupungin tontti-
po litiikasta, antaessaa n lausunnon kysy myksestä , joka kosk i kaupu ngin-
maa n vastaista käy ttämistä sitä rakennettavaksi luovutettaessa (Kaup. 
valt. paino asiak. 1912 N:o 36). Mutta toiselta puolen ei ole oll ut ole-
massa yhtenäistä yJeiskatsausta tähän alaan kuulu vaan lainsäädäntöön 
ja käytäntöön ulkomailla ja kotimaassa, toiselLa puolen mainitut lausu nnot 
ovat vain yleispiirteisiä, ja kysymys yuokrajärjestelmän soveltamisesta eri 
tapauksissa uusiin rakennusaloihin ja silloin käytettävistä tarkemmista 
säännöistä on jäänyt Rahatoimikamarin valmisteltavaksi erikseen kuta-
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kin t.apausta vart.en. Puheenjoht.aja ehdotti näill ä syill ä, että lautakun-
nan sihteerille annettaisiin toimeksi selvityksen laatiminen ei ainoastaan 
kaupunkitonttien vuokralle antamisesta ullwmailla vaan myöskin vuok-
rajärjestelmän soveltamisesta omassa maassamme. 

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti; tämän päätöksen johdosta on 
seuraava selonteko syntynyt. 

Tutkimuksen lähteisi in on muistutuksissa viitattu. Velvollisuuteni on 
kuitenkin tässä lausua vilpitön kiito kseni niistä aineksista ja tiedoista, 
mitkä auliisti ovat hankkineet Suomen kunnallinen keskustoimisto, toimi-
tusjohtaja Carl Afe/lrling (Tukholma), asianajaja Gran Bögh (Berge n), 
arkkitehti C. Brandstrup (Köpenhamina), Centraal B/lreau "oor Sociale 
Ad"iezen (Amsterdam) ja Soziales Museum (frankfurt am Main). 

Helsingissä, helmikuussa 19H. 

Tekijä. 



I 
I 

l. 

Tontinvuokramuotoja ulkomailla. 

1. 

Englannin "Ieasehold". 
Englannin maanomistus- ja maanhaJlintaoikeudessa tuntuvat vieläkin 

normannilaisen lääni\ysoikeuden jäljet. Keskiajalta perittyjen käsitys-
tapojen mukaan jakaantuu kaikki omistusoikeus Englannissa kahteen 
päämuotoon, ~freehold~ ja ~copyhold~. Edellisellä nimellä merkittiin maata, 
joka oli annettu Jääniksi vapaan miehen arvoisilla ehdoilla ja velvollisuuk-
silJa. Nämä velvollisuudet saattoivat olla joko ritarin palvelusta (= ilrrussi-
palvelusta») tai rahanarvoisia suorituksia, mitkä eivät vähentäneet henkilö-
kohtaista vapautta. Läänityspalvelusten lakattua vastaa tämä illreehold» 
muiden maiden täydellistä omistusoikeutta. 

Usein kuitenkin suurtilalliset luovuttivat maata ~epävapaille~ ja ~epä· 

vapaita palveluksja~ vastaa n. Vähitellen t ällaiset hallintaoikeudet, vapai· 
den ja epävapaiden suoritusten erotuksen hävitessä, muuttuivat yhä pysy· 
vämmiksi ja ehdottomammiksi ja muodostuivat lopulta täydellisen omis· 
tusoikeuden veroisiksi. Tällaisen maan alkuperäisenä saantoperusteena 
ei kuitenkaan ollut varsi nainen ja suoranainen omistusoikeuden siirto , vaan 
suunilan erikoismaarekisteristä t ehty jäljennös eli kopio. Tästä johtui 
nimitys: ~copyhold~. Nykyään eroaa tämä vapaasti siirrettävä ja ajalli. 
sesti rajoittamaton »copyhold~·oikeus ~freehold'ista~ pääasiallisesti siten, 
että siihen liittyy päätilalle suoritettavia velvollisuuksia ja maksuja. Se 
on siis eräänlaista palstatilallisen oikeutta. 

Mutta Englannissa maanhallinta useasti ei perustu ~freehold'ill$ tai 
~copyhold'ill$ muotoiseen omistusoikeuteen, eikä maata toiselle luovuteta 
suorastaan tällaista oikeutta siirtämällä. Tavallisimmin lasketaan maata 
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liikkeeseen - sallittakoon tämä Jauscpal'Si kiinteistöistäkin puhut.taessa -
pitkäaikaisella vuokraoikcudelJa: »Ieasc». Kun rakentamat.onta a laa luo-
vutetaan talonascmaksi, määrätään i>{ease$ nykyään enimmäkseen 99 tai 
viime aikoina Lontoossa 80 \'uoden pitkä1:si . . \'1 utta se voidaan sopia myös-
kin pitemmäksi tai Iyhemmäksi aikaa. Se vastaa kutakuinkin meikä läistä 
tontinvuokraa: on kuitenkin huomattava. että se yleensä on pitkäaikai-
so mpaa kuin meillä tavalliset 30 vuoden. muutamassa tapauksessa 50 tai 
en intään 60 vuoden tontinvuokrat. 

. LeasehoJd. ei siis sell aisenaan ole mitään erikoista maanluontoa , vaa n 
a inoastaan cl'ikoinen maanhallinnan muoto. Kaikki maa Englannissa on 
lopulta .. freehold ~; Englan nin oikeuden tätä koskeva sääntö kuuluu: .all 
land is ultimately fl'eehold •. Jokaisen oleaseholder'in .. takana on joko ~ llO 

rastaan tai jonkun »copyholdel"im välityksell ä. joku . freeholdcl'». 
»Leasehold»-hallinta mu otoa käytetää.n erinomattain juuri kaupunki -

lais ten talonasemain liikkeesen saattamiseks i. Osaksi suuret maanomis-
tajat, sekä yksityiset henkilöt että julkisoilceudelliset y hd yskunnat, kuten 
tunnettua käyttuvät sitä Säil yttääkseen itsell een maan omistusoikeud en 
ja sen muassa sen vastaiset arvon nousut. Osaksi käyttävät sitä myös pie-
nemmät maanomist ajal , koska suurkaupungeissa juuri tämä muoto hel-
pot taa lalonasemain I'akennettaviksi saattamista vä.hem miJIä pääomilJa. 
Yleensä kuuluu olevan niin, että suul'kaupungeissa, ennen kaikkea Lon-
toossa, . leasehold» on et.usijassa talonasemain ensimäisen 11Iovutuksen muo-
tona, sillaikaa ku in keskikokoisissa ja pikkukaupungeissa. sekä suu rkaupun-
kien liepeill ä luovutus usein tapahtuu itse .freehold'ia. siil,tämällä. 

Meikäläisistä ja muidenkin maiden oloista nuO E:nglann in olot jyrkästi 
eroavat siinä suhteessa , että eivät kau punkiklln nat itse vaan suuressa mää-
rin yksityiset maanomistajat kaavoit.t.avat. ja palstoit.tavat maanaloja talon-
asemiksi val'Sinaista kauJlunkiasutusta varten , jossa on noudatettava asia n-
omaista yleist.ä I'akennusla insäädäntöä (Public Health Act) ynnä paikallisia 
asetuksia (Loeal Govel' nment Acts). Periaatleell inen erotus, mitä itse yksi-
tyiseen talonasemaan ja sille tehtyihin rakennuksiin tulee, on se, että ,'a-
kennukset vanhan "oomalaisen oikeussäännön mukaan katsotaan maahan 
kuuluviksi liitätlnäisesineinä (»S llperfieies f'o lo eedih) ja siis ,)lease'm pää\..-
tyessä jäävät maanomistajalle, kun ne sitä vastoin meillä kuuluvat vuokra-
miehelle ja ovat hänen pUI'ettavat ja poistettavut. 

Eberstadt 1). joka sUlll'esti ihail ee Englannin asu llluso loja, erittäinkin 
niiden pohjana olevia maapoliittisia oloja, kehuu niiden yksinkel'taisuu tt.a 
ja tarkoituksenmukaisuu tta. Hän buomauttaa, mitenkä tässä on luottoa 
tal'j)een ainoastaan uusien todellisten arvojen luomiseen. talojen I'akenta-

IP) Rlln. Eberstant, Die SUidtische BOdenparzellierung in England, Berlinl908 , s. 
t,I j. s. 
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miseen eikä keinoteltujen maanarvonnousujen maksamiseen. Pysyvän 
maanvuokramaksun määrääminen estää lähes sadaksi vuodeksi maa n· 
arvonnousuja. Varsinaisen rakennuspääoman hankkiminen tulee helpom-
maksi. Rakennusyrittelijän asema paranee ja sen muassa kohoaa itse 
I'akennusammatti. J ärjestelmii. johtaa sekä maahan että raken nuksiin 
kiinnitettyjen "elkain kuoletukseen, mikä on kansa ntaloudellinen etu sek in. 

EbCl'Stadt osottaa vielä, kuinka .lease .. maanhallinnan luovutusmuo-
lona ei sovi ainoastaan valtioll e, kunnill e ja yleishyödyllisille säätiöilIe, 
jotka kaikk i ovat oletettavat kuolemattomiksi. Se on myös arvokas maan 
liikkeeseen laskemiseksi yksityisille suurille ja pysyväisille maanomista-
jille, t. s. siinä missä melkoinen maaomaisuus on ja arvellaan sen säily-
vänkin perheo maisuutena. 

I~ nglannin "lease»-järjestelmää ei kuitenkaan yksimielisesti kiitetä, 
ei edes maa- ja asu ntorefOl'min ystäviii n taholta. Toiselta puolen on nimit-
täin vähemmän suotavaa, että yksityiset henkilöt omistavat koko naisten 
kaupunginosien maanalan, nostavat siitä suunnattomat vuo kramaksut ja 
siitä aikojen mittaan saavat huikeat maanarvonnousut hyväkseen. Toi-
selta puolen - ja se on asuntopolitii kan kan nalta tärkeämpää - on aina 
vaara , että talonasemain vuokraajat käyttävät hallinta-aikaansa saadak-
seen niin korkeita vuokria niin huonosti hoidetuista suojista kuin suinkin 
mahdollista. Suuret osat Lontoosta ovat rikkaiden maanomistajain omia, 
jotka aikojen kuluessa niistä ovat saaneet suuret voitot.. Talonascrnat raken-
nuksi neen ovat luovutetut vuokramiehille ja vuokramiesten vuok.l'amiehiUe. 
Kuta lähemmäksi joudutaan vuokrakauden loppua, sitä enemmän nämä 
talonhaltijat (~houseknackers~ ja ~housejobbel'S~) laiminlyövät. I'akennuksia, 
koska kelvoll inen kunnossapito ei enää olisi kannattava. Heist.ä on edulli-
sempaa ottaa aina alhaisempia vuokl'alaisluokkia niiden asukkaiksi, pääS-
t.äkseen liika-asut.uksen kautta ansioilIeen. On helposti käsitettä vissä, missä 
tilassa nämä asumukset 10puJta ovat 1). Tosin on Englannissa erinäisillä 
laeilla ja asetuksilla talonasemain vuokl'amiehille säädetty t.a1on kunnossa-
pitovehrollisuus. Paikallisille viranomaisille on annett.u SllUl'et valtuudet 
tämän velvollisuuden toteuttamiseksi: ne voivat määrätä sakkoja, ne voivat. 
kieltää asumisen puutteenaJaisessa talossa kunnes puutteet on korjattu, 
ne voivat jopa t.eet.tää tarpeelliset parannukset ja korjaukset syyllisen kus-
tannuksella. l\'lutta tätä pakkoa ei kuitenkaan ole todellisuudessa saatu 
tehokkaaseen voiinaan. Lontoon köyhälistön kauhistavat asumusolot. 
todistavat., ett'ei tontinvuokra sellaisenaan ole mikään ehdoton asu nto-
refol'min edistämisväline. Mut.ta toiselta puolen on myönnettävä, ett'ei 
tämä maanhallinnan peruste sellaisenaan ja yksin voi olla tuon lontoolaisen 
asu ntokurjuuden syynä. Yhtä viheliäisiä asumusoloja tavataan toisissa 

1) Karl Forchhcimer, Das Baurechl, Wien 1913 s. 19. Vert. myös esim. Jack 
l.A)l1dol1, Afgrundells folk , käännös, Tukholmassa 1913, s. 29- :V., 216- 218. 
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suurkaupungeissa, joissa talonasemia myydään täydellä omistusoikeudella. 
Eikä itse käytän nÖSSä liene niinkään tavallista, että .Iease. ·suhteen päät-
tyessä maa rakennuksineen joutuu maanomistajall e, vaan tavallisinta on, että 
suhdetta uudist etaan tai jatketaan ja tästä sovitaan usein hyvissä ajoissa 
ennen »Ieasc»-knuden lopp ua, varsinkin kun . Ieaseholder» on tehnyt taJoon 
melkoisia parannuksia ja llutistöitä. Yleinen mielipide suosii .Iease. -järjestel-
mAä, niin että Englanni n suurkaupungeissa sitä ehdottomasti käytetää n pal-
joa mieluimmin kuin täydellisen omistusoikeuden ostamista. Niin esim. 
muutamassa suurehkossa alueen palstoituksessa Lontoon esikaupungeissa 
maanomistaja tarj osi ensin uudet talonasemat kaupaksi saamatta ostajia, 
mutta kun hän sitten tarjosi ne tleaset-vuokralJe, menivät ne pian ja helposti 
markki noihin. Maareformin asianajajat Englannissa eivät suinkaan vaadi 
tleaset-järjestelmästä luopumista vaan että vuokranantajana yksityiste n 
maanomistajain sijassa olisi valtio ja kunnat, niin että arvonnousut ja 
maakorot tulisivat yhteiskunnan itsensä hyväksi 1). Järjestelmän ulko-
maisista arvostelijoista eräät huomauttavat, että on tarpeellista suorittaa 
vuokranottajall e joku korvaus rakennuksista, hänellä pitää olla joku suora-
nainen etu niiden pitämisestä hyvässä kunnossa; muuten on jokseenkin 
varma, että ra kennukset vuokl'akauden lopulla jäävät rappiolle 2). 

On ollut syytä jonkun vel'ra n laajasti käsitellä Englannin ,,!easehold»-
järjestelmän perusteita ja merkitystä. Tässä to ntinvuokran klassillisessa 
esikuvassa tulevat jo esilJe ne yleispiirteet , ne edut ja ne vaikeud et, jotka 
esii ntyvät vastaavissa järjest elmissä muuallakin, - erittäinkin ne epä-
kohdat, joita muualla on koetettu lainsäädän nölla ja käytännössä saada 
väJtetyiksi. 

2. 

Alankomaiden .erfpacht". 

Alankomaissa on talonase main myy nti 'yleensä sään tönä. Mutta voi-
massaolevan lainsäädännön mukaan voidaan siell ä talonasemia myös antaa 
"perilltö"llokrall~ (lIerlpachti». Tätä koskevat oikeussäännöt sisäJtyvät 
Alankomaiden siviiJilakikirjan 758---766 §§:ii n. "Erfpachtll on esineoikeus, 
jonka nojall a voi jollakin henkiJ öll ä oll a rakennukset, laitokset tai istutukset 
toisen maalla. Oikeus on vapaasti luovutettava ja kiinnityksill ä rasitet-
tava. Jos oikeudenhaltija on itse teettänyt raken nukset y. ffi. tai ne lunas-
tanut , saa hän niillä menetell ä mielin määrin. Oikeuden loppuessa oHden 
omistusoikeus siirtyy maanomistajalle korva usta vastaan, mutta vuokra-

1) Du Sftidft!bo.u V vuosikerla, s. "'0. 
1) Die/zsch, Die Praxis des Erbbaurechls, Herlin 190i, s. 55. 
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mieheUä on oikeus pidättää ne siksi kun kOFVaus on suoritettu. Kaikki 
nämä säännökset ovat kuitenkin ehdollisia, niin että sopimuksessa voidaan 
ne purkaa tai muuttaa. Vähimmästä tai pisimmästä sallitusta vuokra-
ajasta ei laissa mitään säädetä. 

Perintövuokra-järjestelmä on vanhastaan käytä nnössä Vlaal'dingen'-
Issä. Vuodesta 1896 alkaen sell ai nen suurkaupunki kuin Amsterdam ei 
yleensä enää myy talonasemia vaan antaa ne vuokralle. Esimerl,keinä 
muista kaupungeista, joissa vuokrajärjestelmää on ruvettu käyttämään, 
mainittakoon Haag, Schiedam. Hal'lingen ja Leellwarden. Sitäpaitsi vnl -
tio on soveltan ut peri ntövuokrajärjestelmää satamaallleillaan ljmui -
den'issä. Kaupu nkikunnat antavat maata vuokralle sekä asuntojen ra-
kentamiseksi että teollisuustarkoituksiin. 

Perintövuokraa ei aikaisemmin Alankomaissa käytetty asuntopoliit-
tisista syistä, vaan rahataloudolJisilla perusteilla. Tahdottiin varata 
kunnalle maan mahdolliset arvon nousut ja tilaisuus vastaisuudessa il ma n 
pakkoluovutusta käyttää alat toisin, muuttuneiden liikennetarpeide n mu-
kaa n 1). !\luLta nykyään asuntouudistuksen asianajajat Alankomaisia 
puoltavat sen käytäntöönottamista myöskin asumusolojeo parannuskei-
nona ,\ ja tämä perusaihe vaikuttaa jo kunnaUispoliittisiin toimenpi-
teisiin. 

Vuokraaikaa määrätään Alankomaissa sangen vai htelevasti. Iku ista 
perintövuokraa, joka ei merkitsevästi eroa t avallisesta omistusoikeudesta, 
käytetään Vlaardingen'issa. Tätä järjestelmää lähenee Schiedam'in ku n-
nan menettely, se kun oikeuttaa vuokranottajan vuokra kauden päättyessä 
vaatimaan sen jatkamista joskin silloin vallitsevill a yleisillä ehdoilla. Zaan-
dam'issa taas on vuokra nottaj alla etuoikeus vuokraso pimuksen uudista-
miseen, jos on tontillhaltijana käyttäytynyt hyvi n. Amsterdam'issa on 
75 vuoden vuokraaika sääntönä ja tätä aikaa pidettänee yleensä sop ivana; 
Amsterdam'i n esimerkkiä on seu rattu Haag'issa, Schiedam'issa ja 1-1 i1ver-
sum 'issa, ja se on otett u ohjel maaq ZwolJessa. Mutta pitempiäkin vuokra-
kausia käytetään, Harlingen'issa 99 ja Zaandam'issa 100 vuotta. Valtio 
käyttää ainoastaan 30 vuoden vuokraaikaa, jota hilj aisella sopimuksella 
voidaan jatkaa edelleen 30 vuodell a. Lyhyitä vuokrakausia on käytett y 
muutamissa paikoin, missä kaupungin maata on vuokrattu erikoisiin tal'-
koituksiin, esim. laivaveistämöiksi tai puutarhanhoitoon. 

On huomautcttu, ett'ei olisi viisasta kerta kaikkiaan määrätä jotakin 
muuttumatonta vuokraaikaa. Olisi pidettäVä muistissa, että eri tarkoituk-
siin soveltuvat eri pitkät vuokrakaudet. Sitäpaitsi voi kunnalle olla suo-

1) D. H u.dig, Bericht tiber den IX internationalen WohnungskongN!ss 1910, II 
s. 126. 

!) M. 1. s. 132. 
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t~H'an, että vaikka jonkun korttelin talonasemat ovat joutuneet \'uokl'alle 
eri aikoi hi n, niiden vuokra kaudet kuitenkin kaikki päättyisivät samaan 
aikaan , niin että ku nta yhdell ä kertaa voisi päättää koko korttelin vastai-
sesta käytöstä. 

Vuokramaksllll perusteeksi ei AJankomaissa ylee nsä panna talon-
aseman teknillistä 81'voa eli sitti kustannusta, mikä kunna ll a on oll ut maan 
hankkimisesta ja sen saattamisesta raken nettavaan kuntoo n, vaa n sen 
arv ioitu myyntiarvo. Vuokramaksu sitten määl'ätään joksiki n prosentiksi 
tätä myyntiarvoa: Amsterdam'issa ja Schiedam'issa!j %, Lecuwarden'issa 
1, Y2 %, Harlingen 'issa 5 %. Schicdam'issa ku itenkin edellisen lisäksi vielä 
40 ensimäisenä vllo k!'av uo nna vaaditaan 5 cent' in korvausta neliömetl'i ltä 
kadunteettämis·, valaistus· y. m. kustan nusten peittämiseksi. '\'1uuttuvaa 
tai möäräajoin korotettavaa vuok ramaksua ei pidetä suotavana , koska se 
tckee l'ake nnusy ritykscn kannattavaisuuslaskelmat ja samalla myös luotto· 
kelpoisuuden epävarmoiksi. Kunnallahan kuitenkin on tilaisuus aikanaan 
HlOkrasuhteen päättyessä tai sitä uudistettaessa saada maanarvo n nousu 
hy,·äkseen. 

Erittäin tärkeä ja myös riidanalainen on kysymys sii tä , onko vuokra-
suhteen päättyeSSä kunnan suoritettava kOI'\'aus vuokt'atontilla olevista 
!'akennuksista, jotka joutuvat sen omiksi. i\'l enettely on Alankomaissa 
ollut. vaihteleva. ~[aag ja Schiedam lunastavat rakennukset. St eell' 
wijkissä, jossa talonasemat annetaan ikuiselle vuokralle, suol;tetaan kor- , 
vaus, jos kunta käyttää oikeuttaan irtisanoa sopimusta. Hardcl'wijk'isSii 
on toisissa sopimuksissa määrätty korvaus, toisissa ei. Hal'iingell korvaa 
!'akennukset tai antaa purkaa ne pois. Zaandam ja Hil vers um eivät an na 
mitään kOI'\'austa. Amstel'dam'kaan ei aikaisemmin sellaista myö ntänyt. 
mutta v. 1913 muutettiin siellä tätä koskevat säännökset siten, ettii 
kunta ,'astedes antaa rakennuksista täyden korvauksen, jollei vuokl'amies 
vuokrakauden lop ussa tyydy jatka maan so pimusta asiantuntijain mää· 
räämi llä uusilla ehdoilla. Alankomaiden valt io myöntää kyllä korvauksen. 
mutta on asettanut. sen määl'än sell aiseen yhteyteen vuokrakaude n 
pituuden kanssa , että kOl'vaus useimmissa tapauksissa supistuu tyhjän 
a!'voiseksi. Näyttää siltä kuin mielip iteet kaiJistu isivut siihen, että kol'-
vausta on suoritettava, varsinkin jos kunta ei ole luo vu ttanut talonascm ia 
kauppa- tai teollisuusrakennuksia varten, joista sill ä ,'uokrakauden päii-
tyt.tyä ei itsellään olisi mitään hyötyä. ['Iaag'i n kaupunki on päättänyt 
vuosittai n erity iseksi lunastus-rahastoksi varata siksi suu ren osan vllok-
ramaksuista, että nämä erät pääomaksi muuteLtllina ~ Y2 prosentin ko-
ron mukaan ,'astaavat noin 2h-osaa !'akennusten arvosta vuokrakauden 
päättyessä. 

Sitävastoin on aivan luonnollista , että aina on suol'itettava rakennuk· 
sista korvaus, ku n kunta keskel lä vuokrakautta käyttää oikeuttaan purkaa 
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vuokrasopimuksen sen takia, että kunta itse tarvitsee aluetta yleisen edun 
vuoksi. Hse asiassa silloin tapahtuu eräänlainen pakkoluovutus. Vuokra-
sopimuksen purkaantuminen saat taa myös Alankomaissa oll a seurauksena 
siitä, että tontinhaltija ei ole täyttänyt vuokrasopimuksen määräyksiä . 
Seuraten Amsterdam'in mallia ei näissä tapauksissa anneta mitään kor-
vausta. Selvä on , että tällaine n menettely suuresti vähentää \' uokraton-
tille rakennettujen huoneuksien luottokelpoisuutta. 

Alankomaissa on aikaisemmin katsottu voitava n jättää sikseen leor-
vau~sen suorittaminen rakennuksista vuokrasuhteen päättyessä sentäh -
den, ett'ei olisi korvauksen puutteesta odo tettavissa niin ikäv iä seurauk-
sia kuin Englannissa . On arveltu, että kunnan eikä yksityisen omistamalle 
maalle tehtyjä t'akennuksia tullaan pitämään paremmassa kunnossa , 
etenkin jos kunta tarpeellisella ponnella käyttää asuntojent.arkastust.a. 
Tontinhaltija kyllä mieluummin toimittaisi tarpeelliset kOt'jaukset ja pi-
täisi taloa kun nossa, kui n joutuisi sen vaaran alaiseksi, että kunta kiel-
t.äisi siinä olevien asuntojen käytt.ämisen ja riistäisi häneltä juuri ne tu lot. 
mitkä hän oli laskenut alaarvoisista asumuksista saavansa. r-,'Iyöskin sak-
komääräyksill ä voitaisiin yleistä et.ua tässä kohden suojella. Missä mää-
l'in nämä al'\'elut myöskin tulevat pitämään paikkansa vastoin useiJl-
mainittuja englantilaisia kokemuksia, on vaikea sanoa, kun perintövuok -
I'aa yleensä on siksi vähän aikaa käytetty Ala nkomaissa, ettei ole kerit t.\· 
päästä vuokrakausien loppukymmenill e, jolloin epäkohdat alkaisivat 
näyttäytyä. ~1 utta kuten jo edellä mainittiin , a!etaan yhä enemmän 
soveltamaan korvausperiaatetta, ja tähän lienevät olleen sy.vnä luoton 
saamisen vaikeudet entisill ä ehdoilla. Haag'issa on samoista syistä pää-
tetty pel'ustaa ku nnallinen hypoteekkipankki pel'intövuokratontteja val'-
ten 1) . 

Belgiassa on niiltä ajoilta , jolloin maa vielä oli Alankomaihin yhd is-
tettynä , tarkemmin sanoen vuodelta 182/1, voimassa perintövuo.kl'il.oikeutta 
koskeva laki (Loi du 10 janviel' 1824 sur le droit de superficie), joka on mel-
kein sanasta sanaan yhtäpitävä niide n säännösten kanssa, jotka sisältyvät 
Alankomaiden sivHlilakiteokseen. Ainoa tärkein erotus on se, että ~super
ficies»-oikeus Belgiassa on ajaltaan rajoitettu enintään 50 vuoteen. Tar-
kempia tietoja tämän oikeussäännöstö n käyttämisestä siellä ei ole, niitä 
pyydettäessä , oll ut saatavissa . 

1) Edellisen esityksen perustuksena on ollut D, Hudigin: Uitgifle ,·an gemeente-
gronden in erfpacht, ZwolJe 1908, sekä saman antamat suoranaiset tiedot. 
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3. 

e 
Saksan "Erbbaurecht". 

Oikeussäännöstönä Saksan perimörakennusoikeus eli tontinvuokra 
(»Erbbaurechh) perustuu Saksan valtakunnan siviililakikirjan (»Biirger-
liches Gesetzbuch~) lyhyihin pykäliin 1012- 1017. Ensinmainitun pykälän 
mukaan perintörakennusoikeus on myytävä ja perittävä oikeus, jonka 
nojalla sen omistajalla saa olla rakennus toisen henkilön kiinteistön pin-
nalla tai pinnan alla. . 

Tämä oikeussäännöstö ei ole mitään uutta Saksan oikeudell e, vaan on 
sille periintynyt Saksan valtaku nnassa aikoinaan omaksutusta roomalai-
sesta oikeudesta, jonka Muperjicies» tiesi pääasiallisesti samaa. On kui-
tenkin merkittävä yksi tärkeä erotus niiden väl illä. Kuten jo aikaisemmin 
on mainittu, oli alkuperäinen roomalaisen oikeuden sääntö se, että raken-
nukset maan liitännäisinä (accessio) joutuivat maanomistajan omiksi; 
rakentajan oikeus toisen maalle teettämäänsä rakennukseen oli ainoas-
taan »oikeus vieraaseen esineeseem (ius in re). Toisin on Saksan siviili-
laissa. Sen 94 §:SSä säädetään tosin, että maakiinteistöön olennaisesti kuu-
luvat sen maaperään (»Grund und Boden») kiinteästi liitetyt esineet, erit-
täinkin rakennukset. Mutta seuraavassa 95 §:SSä sanotaan, että maakiin-
teistöön eivät kuulu sellaiset esineet, jotka vain väliaikaista tarkoitusta 
val'ten on maaperään liitetty, ja että tämä koskee rakennuksia ja laitoksia, 
jotka joku käyttäessään oikeutta vieraaseen maakiinteään on siihen liit-
tänyt. Täll aisia oikeuksia vieraaseen maakiinteään on myös perintöraken-
nusoikeus. 

Näin ollen voi saksalaisen oikeuden mukaan perintörakennusoikeudella 
hallitun maan rakennuksiin nähden vallita kaksi eri oikeustilaa. Jos vuok-
I'anottaja itse rakentaa vuokramaalle rakennukset, niin hän ne omistaa, ellei 
toisin ole sovittu . Jos hän ottaa vuokralle maan valmiine rakennuksineen, 
niin ne jäävät edelleen maanomistajan omiksi. Mutta Saksassa on useimmi-
ten ed eilisessäkin tapauksessa sovittu, että rakennukset vuokrakauden päät-
tyessä joutuvat maanomistajalle joko ilmaiseksi tai useimmissa tapauksissa 
korvausta vastaan. Kuitenkin on näillä rakennusten eri hallintaperusteilla 
se tuntuva käytännöllinen erotus, että vuokranottaja edellisessä t apauk-
sessa voi vapaasti menetellä oman . rakennuksensa suhteen miten haluaa, 
muuttaa sitä sekä sisältä että ulkoa, purkaa sen ja rakentaa sen uuteen 
muotoon, saada siitä sopimuksenmukaisen korvauksen maanomistajalta. 
Jälkimäisessä tapauksessa taas vuokranottaja on näitä oikeuksia ja mah-
dollisuuksia vailla. 

Saksan perintörakennusoikeus eroaa siinä kohden t avallisesta vuok-
rasta, että se on vapaasti siirrettävissä ja kiinnitettävissä, jota jälkimäinen 
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ei ole. Se on esineoikeus, k1ln jälkimäinen Saksan oikeudessa on obligatsio-
nioikeuden luontoinen () . 

Kuten jo edellä huomautettiin , ovat Saksan siviililain perintörakennus-
oikeutta koskevat lainkohdat sangen niukat ja harvasanaiset. Niin ne 
esim. eivät - yhtä vähän kuin Alankomaissakaan - sisällä mitään mää-
räystä rakennusoikeuden Iyhimmästä tai pisimmästä sallitusta ajasta. 
Näin ollen iku isenkin perintörakennusoikeuden käytäntöönottaminen siellä 
ei ole teoreettisesti mahdoton, joskaan sitä ei kertaakaa n vielä ole sovel-
lettu 2). Ja säännöksi jäänee, että Saksassa perintörakennussopimuksiin 
pannaan ajallisesti rajoittavia määräyksiä . 

Myöskään ei ole Säädetty, että tämän oikeuden myöntäminen vaatii 
mitään vastinetta. Maksetaanko siitä korvaus vai ei, määrätäänkö kor-
vaus kerta kaikkiaan vai säännöllisin määräajoin suoritettavaksi, on sopi-
muskumppanien vapaasti järjestettävissä keskenään. 

Perintörakennusoikeussuhteelle, sen yleiselle käytännölle on erittäin 
tärkeätä, kuinka varman kiinnitysvakuuden se voi antaa. Perustavaa 
laatua olevana vakuutena on itse asianomaisen pää tilan kiinnittäminen 
rakennusoikeuden vakuudeksi. Tämän kiinnityksen pitää olla siksi hy-
vässä asemassa etuoikeusjärjestyksessä, että talonaseman rakennusoikeu-
teen ja sillä oleviin rakennuksiin vuorostaan kiinnitettyjen saata vain var-
muus ei siitä kärsi , vaikka päätila joutuisi pakkohuutokaupan alaiseksi. 
Tästä on Saksassa tehty se ankara mutta sangen terveellinen johtopäätös, 
että ainoastaan ja poikkeuksetta kiinnityksistä vapaa tila soveltuu perintö-
rakennusoikeuksien perustamiseen, ja että tämä useimmissa tapauksissa 
on mahdollista ainoastaan valtion, kunna n tai sääntöperinnön maalla 3) . 

Äsken kerrottu johtopäätös osottautuukin käytännössä vallitsevaksi 
säännÖksi. Jos jätetään sikseen muutamat harvalukuiset poikkeukset 
Frankfurt'issa, Ora nienburg'issa, Posen'issa. ja Elberfeld'issä, niin esiin-
tyvät perintörakennusoikeuden myöntäjinä Saksan valtakunta, Preussin 
valtio, Posen'in maakunnanhallitus ja useat kunnat. Käytäntöön on tämä 
Saksan siviiJioikeudessa lapsipuolena kohdeltu oikeussäännöstö joutunut 
maal'eformin ja asuntoreformin ajajien ansiosta. Seurauksena ja todis-
tuksena tästä on, että perintörakentaj ina enimmäkseen esiintyvät yleis-
hyödylliset rakennusosuuskunnat (Baugenossenschaften), joskus harvoin 
yksityiset henkilöt, kun on yhdenperheentaloja tontteineen luovutettu 
perintörakennusoikeudella hallittaviksi (Frankfurt am Main, Aaehen). 

Saksan valtakunnan tilastollisen päätoimiston työtilastollinen osasto 
julkaisi v. 1910 Saksan kaupunkien asuntopolitiikkaa koskevan laajan sel-

1) H. Erman, Erbbaurecht und Kleinwohnungsbau, Mlinster i. W. 1907, s. 5. 
2) Dietzsch, lll. t. s. 8. 
~) Diefzsch, m. t. S. 11 . 
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vitykscn, jossa muun muassa käsiteltii n perintörakennusoikeuden sovelta-
mista ]). Tämän mukaan oli silloin 20 kaupunkia käyttänyt perintöraken-
nusoikeutta, toiset jossakin poikkeustapauksessa, toiset vähemmän ah-
taassa mit.takaavassa. Näistä kaupungeista kuitenkin sill oi n ainoastaan 
kuusi oli antanut aloja perintörakennusoikeudelle työväen asumusolojen 
parantamiseksi. Ne oli vat Frankfurt um Main, Aachan , Essen, Leipzig, 
Ulm ja J\hn nheim. I!:!'ikoiseen asuntotarpeesen oli Charlottenburg myön-
tänyt tällaisen oikeuden, nimittäin suurta nUOl'tenmicst en asuntolaa var-
tc n (Volkshotel Akticngesellschaft Ledigenheim). Vuosina 1911- 13 on 
lisäksi 15 kaupu nkia soveltanut perintörakennusoikeutta mitä erilaatui-
simpii n rakennustarkoituksiin 2). 

Kaiken kaikkiaan ei voida sanoa, että perintörakennusoikeuden ktiyt-
tä minen olisi kovin yleistä Saksan kaupungeissa. Ne kaupungit, mitkä on 
edellä mainittu, ovat ennemmin loistavia poikkeuksia, ja itse asiassa ne 
vain .. in easu .. ovat käyttäneet perintörakennusoikeutta. Luovuttaessaan 
ta lonasemia perintörakennettaviksi ovat ne kuitenkin useimmiten pitäneet 
silmällä sosialipoliittisia näkökohtia ja esiintyneet tienraivaajl na mu iden, 
vähemmin edistysmielisten kaupunkikuntien sankalle joukolle. Seuraa-
vassa koetetaan esittää joitaki n yleisiä suuntaviivoja tähän saakka jonkun 
verran kokeilevasta ja vaihtelevasta käytännöstä tällä ala ll a. 

Niinkuin Alankomaissa, niin Saksassakin tontinaseman vuokraaika 
sUUI'esti vaihtelee eri kaupu ngeissa. Aikaisemmin oli se 80--90 vuotta , 
viime aikoina on tu llut yhii tavallisemmaksi sen määrääminen vain 50 tai 
60 vuodeksi. Jopa on esim. FI'eiberg'issä (Saksissa) käytännössä ainoastaan 
30 vuoden vuokraaika. Eräs Saksan asuntOI'e rormin tu nnetuimpia edus-
tajia, Hessen'in asuntoj entarkastaja (Landeswo hnungsinspektor) Gretzschel 
on kuitenkin lausunut, että olisi suotava, että pysyttäisiin vähintään SO, 
enintää n 99 vuoden vuokrakausissa 'l). Selvä onkin, että kuta pitkäaikai-
semp i ja vakinaisempi oikeus on, sitä enemmtin se miellyttäti sekä raken-
tajia että hypoteekkilainain antajia . 

Vuotui nen pel'intöoikeusmaksu lasketaan el'i sopimuksissa eri tavall a. 
Saksan valt iolla se on 2 %, toisissa kaupungeissa taas 2 Y2 tai 3 % maan-
UJ'vosta, muutamissa lisätään tähän vielä määrätty korko (4-5 %) kadun· 
teet.t.ämiskustannuksill e. Toisissa kaupungeissa on taas maalle pantu kiin-
teä vllokrahinta neliömeLrittäin (12 pfenn. , 20 pfenn.). Toisissa, satun-
naisissa tapauksissa on tontinvuokra määrätty t iet yksi vuotuiseksi sum-
maksi koko talonasemalta il moittamatta suhdetta sen hi ntaan tai pinta-

1) K. Slatutischu Allu, Wohnungsforsorge in deutschen Sl1i.dten: Bei t r1l.ge ~UI· 

Arbeilerstatistik, BerIin '1910, s. 506 j . s. 
!) K OmmUll o,U!tI J ahrbuch 1910--19 13, passim. 
51 GrelZ$c~1 ja Rint&, Die Praxis der Wohnungsreforlll , Darmstadt 1912, i. 1.6. 
1) Dietzsch, 111 . t. s. 1.2 ja 45. 
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alaan. Strassburg'issa, missä uuden murtokadun varrella olevat talon-
asemat tulevat annettaviksi perintörakennusoikeudelle, on niille määrätty 
ast,eetiain kohoova tontinvuokra, joka prosentteina talonaseman arvosta on 

ensimäisinä 3 vuonna 2 % 
4:stä 6:een vuoteen 
7:stä 30:een vuoteen 
31:stä 40:een vuoteen 

3 % 

41:stä 65:een vuoteen 5 %. 
Leipzig'issä on kaupungille pidätetty oikeus korottaa vuokramaksu 

neliömetriltä aina 25 vuoden kuluttua 2 pfennig'ilIä kerrallaan. Missään 
muualla Saksassa ei ole edellytetty tä.llai~ia korotuksia, joita vastaan Sak-
sassa eri tahoilta , niinkuin Hollannissa, on t ehty se muistutus, että koro-
tuksien mahdollisuus t ekee rakennusyrftyksen kannattavaisuuslaskelmat 
epävarmoiksi. Yleisenä sääntönä perintörakennusmaksua eli tontinvuok-
raa määrättäessä pidetään, että maksu on oleva muuttumaton ja laskettava 
kohtuulliseksi prosentiksi maan myyntiarvolle luovutusajaHa. $Kohtuul-
linen prosentti$ on näissä tapauksissa Saksassa ainoastaan 2-3 % J). 
Tontinvuokraa ei milloinkaan tarjota huutokaupalle. 

Saksan siviililaissa ei, toisin kuin Hollannin ja Belgian vastaavissa 
lainkohdissa, säädetä mitään siitä , että perintörakennusoikeudella halli-
tuHe maaJle tehdyt rakennukset vuokrakauden lopussa joutuvat maan-
omistajalle. Kun kysymys näin on jäänyt avoimeksi, ei siihen voi lain-
käytössä vastata toisin , kuin että omistusoikeus edelleen on perintöraken-
tajan ja hän näin ollen velvollinen poistamaan I'akennukset, ellei toisin oh~ 

sovittu. Mutta käytännössä melkein poikkeuksetta sovitaan toisin ja 
rakennukset jäävät Saksassakin säännöllisesti maanomistajalle. Ainoas-
taan l\fannhei m'issa on Säädetty, että I'akcnn uksct joko ovat poistettavat 
tai korvattavat i /5-osaUa arvostaan. 

Näin ollen on Saksassa käytännön ollut vastattava siihen tärkeään 
kysymykseen., onko ja millä perusteilla mak~ettava korvaus niistä raken-
nuksista , jotka perintöoikeussopimuksen noj alla sopimusajan päätyttyä 
siirtyvät maanomistajan omiksi. Käytäntö on ollut horjuva. 

FrankfUlt'issa ja Leipzig'issä ei suoriteta rakennuksista mitään kOl'-
vausta. Muissa tapauksissa suoritetaan vaihteleva korvaus. Saksan val-
tion perintöoikeussopimuksissa on määrätty korvaus, joka tekee %-osan 
I'akennusten arvioidusta käyvästä hinnasta. KOl'vausperiaatetta on näitä 
sop imuksia varten perusteltu seuraavalla tavalla, joka fyhyesti esittää 
mainitun periaatteen käytännöllisen merkityksen: 

"sen välttämiseksi, että perintöl'akentaja aikOina ennen oikeuden päät-
tymistä menettäisi halun pitää rakennuksia kunnossa, on valti onvarain 

Ii Diefuch, m. t. s. '.8---49. 
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hallinnon mielestä maanomistajan korvattava hänelle neljäsosa siitä asian-
tuntijain määräämästä käyvästä arvosta, mikä rakennuksilla on perintö-
rakennusoikeuden päättyessä. Tämä toimenpide lienee yhtä hyvin käy-
tännöllisten vaatimusten kuin kohtuuden mukainen. Perintöl'akentaja 
silloin aina muistaa, että kuta paremmassa kunnossa rak ennukset ovat 
perintörakennusoikeuden päättyessä, sitä suurempi tulee korvaus olemaan, 
joka hänen on vaaditt ava maanomistajalta. Maanomistaja puolestaan ei 
tästä luonnollisesti kärsi millään tavaIJa, sillä siinäk in tapauksessa että 
rakennus olisi niin huonossa kunnossa että sillä ei enää olisi minkäänlaista 
käyttö- tai tuottoan'oa, että se siis olisi purettava, tulisi perintörakentaja 
saamaan Y4,-osan ja maanomistaja %-osaa siitä hinnasta, minkä purkaja 
rakennuksesta maksaa. Sikseen voidaan jättää viisasteleva kysymys, 
mitenkä jako olisi toimitettava, jos purkamiskustannukset muka olisiyat 
suuremmat kuin purettavan talon arvo. Myöskin siinä tapauksessa että 
perintörakennusoikeus ennen aikojaan käy mitättömäksi sen johdosta ett'ei 
sovittuja ehtoja ole täytetty t ai ett'ei perintörakennusmaksua ole suoritettu, 
niin oikeutta ei voitane purkaa antamatta kohtuullista korvausta, koska 
muuten rakennusyrityksen luottokelpoisuus olisi epäiltävä.~ 

Korvausperiaatetta sovellettaessa lasketaan itse korvaus monella eri 
tavalla. Täyttä korvausta rakennuksista ei yleensä suoriteta, paitsi mil-
loin maano mistaja käyttää pidättämäänsä oikeutta purkaa sopimuksen kes-
ken vuokraaikaa. Korvauksen pohjaksi pannaan Saksan valtion sopimuk-
sissa arvio, jossa lasketaan rakennusten sekä teknillinen että käyttöarvo, 
ja sitten suorit etaan neljäsosa alemmasta arvosta. Toisissa sop imuksissa 
puhutaan vain rakennusten arvosta sopimuksen päättyessä, selvittämättä 
sen paremmin, onko se oleva teknillinen arvo vai käyttöarvo. Ulm'in sairua w 

lasäätiön sopimuksissa on sangen seikkaperäiset määräykset arviomenette-
lystä, ja lähtökohdaksi otetaan siinä itse oikeussuhteen alussa, rake nnusten 
valmistuttua, toimitettu katselmus. Korvauksena suoritettava arviosum-
man osuus on Saksassa määrätty milloin viidenneksiosaksi, milloin 25 %:ksi, 
milloin puoleksi, milloin 80 %:ksi arviohinnasta. 

Aikaisemmin jo mainittiin, että talonasemia on annettu perintöraken-
nusoikeudelJe mitä erilaisimpiin tarkoituksiin. Tällaisilla ehdoilla on ra-
kennettu kirkko , perustettu t eatteri, rakennettu kirj asto- ja seurataloja, 
jopa suuria liiketalojakin. Suurin merkitys on perintörakennusoikeudella 
kuitenkin ollut asuntouudistuksen välineenä. Luovutettaessa perintö-
rakennustontteja rakennusosuuskunnille (Baugenossenschaft), on asian-
omaisiin sopimuksiin usein pantu määräyksiä, jotka tarkoittavat juuri 
yritysten suuntaamista ja pidättämistä vähävaraisten hyväksi. Niin on 
määrätty, että huoneistoja on vuokrattava ainoastaan työväelle tai muille 
vähävaraisille, että luovutetulle alalle saa rakentaa ainoastaan pieniä huo-
neistoj a (huoneiden luku rajoitettu), ja joskus myös, nimittäin Saksan val-



//ii.(!«IU/. 17 

tion ja Frankfurt'in sopimuksissa, että maano mistajalla on valta tarkistaa 
ja lopullisesti määrätä huoneistojen vuokrahinnat. Viimeksi mainittu 
määräys tavataan, kuten näkyy, ainoastaa n poikkeuksena ja kunnilla onkin 
usein mahdollisuus toista soph'aa tietä varata itselleen vaikutusvaltaa 
vuokrahintoihin nähden. Useat kaupunkikunnat ovat nimittäin pitäneet 
huolta perintörakennusyritysten luottotarpeen tyyd yttämisestä ja tähän 
kuuluvissa luottosopimuksissa on sopiva til a äskenvHtatuille määräyksille. 

4. 

Itävallan nBaurecht". 

Itävallassa ja myös Unkarissa on vanhastaan ollut vo imassa l'ooma-
laisesta »supeI'ficies~-säännöstä polveutuva oikeus teettää ja pitää rakennus 
toisen maalle, n. k. >}superredificat». Mitään huomattavaa merkitystä tällä 
säännöstöllä ei kuitenkaan ole oll ut. Mutta Itävallassa. viime vuosina vir-
keäksi kehittyneet pyrinnöt asuntouudistuksen alalla ovat joh taneet 111. ffi. 

uuteen lainsäädäntöön talonasemain luovuttamisesta »rakennllsoikeudella», 
joka sosialiselta tarkoitukseltaan ja perussäännöiltään vastaa Englannin 
»Ieasehold'ia», Alankomaitten »erfpacht'ia') ja Saksan »Erbbaurecht'ia», 
mutta jonka paljon seikkaperäisimmillä säännöksiJ lä on pyritty välttämään 
esiintyviä vaikeuksia ja haitallisia seurauksia. 

Itävallan uusi rakennusoikeuslaki on annettu 26 p. huhtikuuta 1912. 
Sen soveltamisesta käytäntöön ei siis vielä voi olla mitään kokemusta. 
~Iutta juuri sen uutuuden tähden sen pel'iaatteet ansainnevat tarkempaa 
selostamista. 

Sanotun lain 1 §:sSä määritellään itse .'akennusoikeuden käsite jok-
seenkin samalla tavalla kuin vastaa\'ia oikeussäännöstöjä Belgiassa, Alanko-
maissa ja Saksassa. Sanotaan nimittäin: »l\'laakiinteistö voidaan I'asit-
t.aa myytävällä ja pCl'ittävällä esineoikeudella, jonka nojalla oikeuden omis-
taj alla voi olla rakennus kiinteistön pinnaJla tai sen alla.» Tälläinen raken-
nusoikeus voi ulottua sella isiin kiinteistönosiin, mitkä eivät ole tal'peelliset 
itse rakennukselle mutta ovat edulliset sen käytölle. 

Itävaltalainen oikeus on kerta kaikkiaan tahtonut tehdä mahdotto-
maksi sellaisten epäkohtain syntymisen, ku in on ilmenn yt Englannin »lease-
hold~-jäl'jestelmässä yksityisten maanomistajain palstoittamilla alueilla 
(vert. edellä s. 5) . Itävallassa nimittäin ei saa perustaa eikä kiinnit-
tää rakennusoikeutta muihin kuin valtion, maakunnan, piirikunnan, kun-
nan tai julkisoikeudellisen rahaston omistamiin maihin. Kil'lwt, kirkolliset 
laitokset tai yhdyskunnat sekä yleishyörlylliset laitokset tai yhdistykset 
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vo ivat myös pel'ustaa rakennusoikeuksia, jos kussakin eri tapauksessa maa-
kunnan hallitusvil'anomaisen päätöksellä on todettu, että oikeuden perus-
t.aminen vastaa yleistä etua. 

Rakennusoikeuden . sekä lyhi n että pisin saJlittu a ika on laissa mää-
I'iitty, edellinen 30 Ja jälkimäinen 80 vuodeksi. Laki näkyy edellyttävän, 
että oikeus voidaan myö ntää joko ilmaiseksi tai kerta kaikkiaan taikka 
säännöllisin ajoi n suoritettavaa maksua vastaan. Hake nnusyrityksen kan -
nattavaisuuslaskelman todenmukaisuus ja pysyvä isyys on turvattu raken-
nusoikeudesta tai se n rikkomisesta mahdollisesti johtu via yll ätyksiä vas-
taan säännökseUä, jonka mukaan sää nnöll isi n ajoi n suol'itettavan maksu n 
cli tontinvuokra n määl'ä ja crääntymincn ci saa jäädä I'ii ppuvaksi epätie-
toisista vastaisista tapahtumista, Rakennusoikeu tta ei myöskään vo ida 
rajoittaa pUl'kavalJa ehd olla. Tästä säännöstä on kuitenkin se poikkeus, 
että voidaan sopia rakennusoikeuden purkautumisesta siinä tapauksessa, 
että tontin vuokra jää maksamatta vähintään ka htena vuotena pcräkkä in. 
Näiden säännösten lisäksi on rakennusoikeuden varmuutta ja samalla myös 
luottokelpoisuu tta koet ettu t urvata Säätämällä, että rakennusoikcu tta ei 
voida perustaa jonkun . maak il'jayksiköm (.Grundbuchsköl'peN) epä itse· 
nAiseen osaan ja ettci panttioikeuksilla tai muilla I'asi t teilla, jotka tarkoit· 
tavat rahanmaksua tai ovat vastoin I'ake nnusoikcuden tarkoitusta, saa olla 
etuoikeutta ennen I'akcnnusoikeutta. 

Hakennusoikeutta pidetään kiinteistön vcroisena ja sen nojalla saatua 
tai tehtyä rakennusta siihen olennaisesti kuu lu vana. Rakc nnusoikeud en 
haltijalla on rakcnnuksiin omistajan oikeus ja , mikäli ei I'akennusoikeu:;-
tiopimuksessa ole toisin sovittu, maahan nau tintal<äyttäjä n oikeus (»usus· 
rrll ctus»), 

Saksan ja Itävalla n kiinnitysluotollc on el'ikoisen tärkeätä, voidaanko 
katsoa et tä luotto on . holhousvarmat (tmundelsichel'+). Itäva llan raken-
nusoikeuslaissa Sääd etään, että rakennusoikeutee n kiinnitetty panttioikcus 
on lainmukaisesti val'ma, ku n panttirasitus ei ylitä I'akennusoikeuden ja, 
sii hcn kuuluvan rakennusten puolta al'\'oa ja kun velka sovitu illa vuotuis-
I'naksuilla tulee maksetuksi viimeistään viiden tenä vuonna I'akennusoikeu; 
den päättymises ~ä taaksepäi n lu kien. 

Toisin kuin Saksan sivililak i tämä Itävall an laki ei jätä avoimeksi ky-
symystä , kelle rakennukse t joutuvat rakennusoikeuden päättyessä. I täval-
lassa I'akennukset la in nojalla jäävät maanomistajall e, ja samalla siirtyvät 
I'akennusoikeutta rasittavat lailliset pantti- ja rasitusoikeudet itse kii ntcis-
töön, Korvausperiaat etta on Itäval lan I'akennusoikeuslaissa tunnustettu sää-
tämällä, cttä muun väl ipuheen puutteessa rakennuso ikeuden haltijaUe on 
oikeuden päättyessä korvaukseksi suoritettava neljäsosa rakennusten sil -
loisesta arvosta, Raken nusoikeutta rasittavat pantli- ja muut esineo ikeu-
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det ulottuvat myös raken nusten lakisääteiseen tai sopimuksenmuka iseen 
kOl'vauksee n. 

Kuten nä.kyy, sisältä.ä Jtävallan I'akennusoikeuslak i useita sään nöksiä. 
jotka ennen puheenalaisissa maissa saatta vat esiintyä vasta talonasema n 
perintövuokraa koskevissa yksityisissä sopimuksissa. Liian aikaista olisi 
vielä yrittää selostaa, millä itse sopimusten säänllöksillä Itävallan käy-
tä ntö vielä täyde ntää lain säännöksiä. Mielenkiintoista voinee kuitenkin 
olla muutamien suunnittelujen mainitseminen, joita tässä kohden tisken 
on teMy ainetta koskevassa teoksessa 1). 

Tekijä huomauttaa, ettei vo ida saavuttaa l'akenllUsoikeudell asunto-
I)oliittisia tarkoitusperiä, jos I'akennusoikeudelle annetaan yksi näisiä ta-
lonasemia sieltä tiIli Itä muitten Lalojen välil tä. Ainoastaan jos luovuteLa.an 
kokonaiset alueet, vähintää n kokonaiset korttelit, voidaan aikaansaada 
yhtenäinen , pikkuasuntojen tuotannolle tarkoituksenmukaine n rakennus-
toiminta, alhaiset asu ntovuokrat ja yleensä tuntuva asumusolojen pUI'an-
nu s. Tekijä panee erikoista painoa rakennusoikeussopimuksen yhteis-
kuntapoliittisiin mää räyksiin ja niiden vakuuteen. Ennen kaikkea olisi 
pyrittävä edistämtiän yleishyödyllistä rakennustoimintaa vä hävaraisten 
hyvä ksi. Tekij ä ei usko suul'ta pienistä yksityisistä omista-kodeista , kun 
on kysymyksessä köyhälistön, kansa n sU1ll'en enemmistön asumusolojen 
parannus. Hä n ei luule päästävän tarkoituksen perill e, samalla tyydyttä-
vä in ja helppovuokraisten asuntojen suurtuotantoon, ell eivät rakennuLta-
j ina esii nny suuret. osuuskunnat, jotka teettävät suw'empia vuokratalon-
ryhmiä. RakennusoikeuLtakin olisi käytettävä ja muodosteltava tätä 
ta rkoitusperää silmälläpitäen. 

Tekijä pitiiä tarpeellisena, et.tä lai n viittausten mukaan noudatettai -
i; iin kOJ'vausperiaa t.etta. i\'lut. ta sen lisäksi olisi sovit.tava, et.t.ä r'akennus-
oikeuden haltijan t.u lee pitää rakennus hyväSSä kunnossa sillä uhall a, et.tä 
maanomistaja mu uten on oikeutet.tu t.oimeenpanemaa n tarpeelliset kor-
jaukset hänen kustannuksellaan. Korvauksen pohjaksi olisi pantava ,:a-
kennusarvo, mutta jos talon käyttöal'vo oikeuden I)ää ttyessä on vähempi, 
niin olisi jälkimäinen arvo pantava perusteeksi. Muuten olisi kOl'vauksen 
määrää pidettävä suoranaisesti suht.eellisena t.ontin vuokl'aan. Kuta kOI'-
keampi tämä on, sitä suuremman arvonosuuden vo i maanomistaja rake n-
nusten korvauksena suorittaa ja päinvastoin . Koht.uullinen olisi 2-3 %:n 
vuokra maksu, niinkuin Saksassa. 

Raken nusoikeustaloissa olisi asukk i- eli yöv uokralaisjärjestelmä ehdot -
tomasti kiellettävä. Yksit.yisten huoneiden vuokraa minen alivuokralai -
sill e (>}Arterm ietCl'~ ) olisi sall ittava ainoastaan , jos huoneeseen on suoranai-
nen pääSY eteisestä. 

1) Karl Forchheimer, Das Baurecil.t, 'l.ur EinfOhrung des Erbbaurechtes in di(' 
österreichillche Praxis. Wien 19'13, pussim. 
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Koska Itävallan lain mukaan rakennusoikeussopimuksen määräysten 

rikkomisesta ei yleensä voi seurata oikeuden plII'kaminen eikä tontinvuok-
rao satunnainen korottami nen, ehdottaa. tekijä sell aisen rikkomuksen seu-
raukseksi sopimuksessa edellytetyn sovinnaissakon tuomitseminen . J 08 

rikkoumuksia uusittaisiin, olisi paikallaan, että maanomistajalla olisi oi-
keus määräajaksi ottaa talo hallitakseen l'ake nnusoikcuden haltij an tiliin. 

5. 

Skandinavian maat; Ruotsin "tonttioikeus". 

Nii n arvokkaat kuin muiden maiden tontinvuokraoikeutta koskevat. 
tiedot voivat meille olla, niin on Skandinaavian maitten oloilla tällä ni in-
kuin muillakin aloilla meille lähin ja tärkein merkitys. Ensimäinen huomi o 
on silloin se, että tontinvuokra ei ole käytännöSSä muualla kuin Ruotsissa, 
erikoisena n. k. tonttioikeutena. 

Norjasta ilmoitetaan, että siellä kunnat ja muut julkisoikeud,.elliset 
maanomistajat aina ovat vain myyneet talonasemia eivätkä anta neet niitä 
\' uokralle. Koko kysymykselle ei Norjassa ole toistaiseksi omistettu mitään 
huomiota 1) . 

Tanskasta on Köpenhaminan I'ahatoimikamadlta saatu SCU1'aa\'at 
ti edot: 

Köpcnhaminan kunta , joka omistaa aika suuda aloja kaupungin I'ajo-
j en s iSäSSä, on jo useana vuonna käsitellyt kysymystä, mitenkä parhaiten 
kävisi päinsä luovuttaa maanhallinta yksityisille sellaisessa muodossa, että 
kunta taas pitemmän ajan kuluttua saisi maan takaisin omaan hallintaansa. 
On ollut valittavana joko määräaikainen maanvuokra tai myynti takaisin-
ostoehdoll a. Koska edellinen menettely Tanskan lainsäädännön mukaan 
kuitenkin on lainopillisten epäil yst en alaisena, mikäli nim. koskee vuokra-
maan ja sillä olevain rakennusten panttausta., ja kun vielä on oltu sitä 
mieltä, että on mahdollista, jos niin tahdotaan, antaa myyntiä takaisin-
ostoehdoilla koskevalle sopimuskirja.ll e sama asiallinen sisältö kuin vuokra-
sopimukselle, on toistaiseksi parempana pidetty äsken mainittua myynti-
muotoa, joka jo on tullut käytäntöön useassa tapauksessa, kun on myy t y 
maata huvilain rakentamista varte n, ja vuonna 19J3 myytäessä suurehko 
ala eräälle työväenrakennusyhd istykselle, joka on rakentanut noin 100 
kahdenperheen pikkutaloa puutarhoineen. Sopimusten mukaan ostaja 
saa määrät yn talonaseman omakseen mutta ' suostuu samalla siihen, että 

I} Tiedon on hyVlI.ntahtoisesti antanut asianajaja Gran BiJgh (Bergen) .. 
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kunta csim. 70 vuoden kuluttua saa ostaa talonaseman takasin samasta 
ninnasta kuin siitä on maksettu , jolloin kuitenkin kunnan myös, on suori-
tettava I'akennuksista täysi korvaus niiden silloisen teknillisen arvon mu-
kaan. 

Koska tämä Köpenhaminassa käytäntöön tullut myynti muoto pe-
rustuu kunnan takaisinostomahdollisuuteen ja tälläistä mahdollisuutta 
Suomessa voimassa olevan lainsäädä nnön mukaan ei ole olemassa (K. A. 
20 p. kesäk. 1864 § 2) , vo ita nee jättää puheen alaisten sopimusten y ksityis-
kohdat sikseen. 

Huotsin 1f1 p. kesäk . 1907 annetussa, kiinteän omaisuuden käyttö-
oikeutta koskevassa laissa (Lag om nyttjanderätt tili fast egendom, IV 
kap.: Om tomträtt) on otettu käytäntöön Ruotsin oikeudelle uusi oikeus-
säännöstö: tonUioikeus (»tomträtt»). 

Tonttioikeudella voidaan luovuttaa ainoastaan sellainen talonasema, 
joka kuuluu alaan mill e on asianomaisessa järjestyksessä (31 p. elokuuta 
1907 annettu laki kaupunginasemakaavasta ja tonttij aoituksesta) va hvis-
tet t u asemakaava ja jonka omistaa valtio , kaupunki taj muu kunta tai 
~munis ipaaliyhteiskuntM. Jos tontti on sääntöpCl'intöä tai muun säätiön 
omaa, voidaan se myös luovuttaa tonttioikeudella, hallituksen kussakin 
tapauksessa erittäin antamalla myönnytyksellä. Tämä tonttioikeuden 
kä ytön rajoittaminen vain määrättyihin maanomistajiin - niinkuin Itä-
vallassa - el'ottaa tonttioikeuden tavallisesta maanvuoJn-asta tai tontin-
vuokrasta. 

Tonttioikeuden kesthyysaika on säädetty vähintään 26 ja enintään 
100 vuodeksi. Tässäkin kohde n tämä oikeus eroaa Ru otsin muusta maan-
käyttöoikeudesta, joka voidaan kaupungin tonttiin t ai samassa järjest yk-
sessä kuin kaupungissa jaettuun to nttiin va hv istaa ai noastaan ja enin-
tää n 25 vuodeksi. 

Tonttioilwus voidaan vapaasti siil'tää toisell e maanomistajaa kuule-
matta. Samoin kuin alku peräi nen luovutus on jokainen siirto ilmoitettava 
ja m.erkittä vä tonttioikeusrekisteri in. Tonttioikeus ei siis ole maahan kiin-
nitettävä, kuten muu käyttöoikeus. Siihen itseensä \'oidaan, oikeuden 
ollessa kiinteistön veroisena, vanvistaa kiinnitys määräty n saamisen va-
kuu deksi; tällaista mahdollisuutta ei ole Ruotsin laissa tarjona muuhun 
maanhaJlintaoikeuteen nähden. Huotsin maanvuokra- taikka kiinnitys-
lainsäädännössä ei ole aikaisemmin ollut säännöstä, mikä vastaisi Suomen 
voimassa olevan kiinnitysasetuksen 2 §:n säännöstä siitä, että kiinnitys on 
luval linen ~semmoiseen t oisen maalla olevaan laitokseen, johon kuuluu 
yksi tai useampia huoneita ja rakennuksia ja joka on maanomistajan suos-
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tU ffiukseJla perust.ettu sekä jonka voipi ynnä hallinto-oikeuden kanssa itse 
maahan, häntä kuulustamatta, kolmannelle miehelle luovuttaa.» 

Tonttioikeuden ottamista lainsäädäntöön on Ruotsissa perusteltu 
tunnetuiJJa maa- ja asuntopoliittisilla syillä . Sitä koskevat sään nökset 
ovat tarkemmat kuin Saksassa muUa vähemmin seikkaperäiset kuin Itä-
vallassa. Yhteistä ltävalJitn lainsäädännön kanssa on oikeuden rajoitta-
minen mitä maanomistajiin ja mitä sopimusaikaan tulee. Sitä vastoin 
Ruotsissa ei ole Sääd etty mitään siitä, kenell e rakennulrset joutuvat tont-
tioikeuden päättyessä, eikä silloin myös muun välipuheen puutteen va-
["alta tunnustettu kOl'vausperiaatetta noudatettavaksi . Korvauksen mah-
dollisuutta ei kuitenkaan ole laissa kokonaan sivuutettu vaan päinvast oin 
pidetty huolta siitä että, milloin korvaus r'akennuksista suoritetaan tontti-
oikeuden päättyeSSä, kiin nitykse nhaltijoilla. olisi turvatLuna etuoikeut ensa 
korvaukseen. Lai·n tonttioikeutta koskevan IV luvun 8 §:ssä säädetään, 
että sellaista kor vaus maksua ei saa suorittaa tonttioikeuden omistajalle 
vaan että rahamäärä on talletettava ulosotonhaltijan huostaan, jonka tulee 
siitä antaa tieto kiinnitysten haltijoille ja lain mukaan jakaa määrä. Jos 
s ~' ntyy I'iita pal'emmasta oikeudesta korvaus määrään tai sen osaan, on. 
asia oikeuden r'atkaistava ja riidanalainen määrä jää siksi ajaksi ulosoton-
haltijan taltee n. Näyttää vallan oikealta, että tuo ·korvauksen jakaminen 
ei ole jäänyt se n vir'anomaisen tehtäväksi , joka hoitaa ja hallitsee valtion 
tai kunnan tai jonkun säätiön inaaomaisuutta, vaan että tämä toimi on 
uskottu ulosotonhaltijalle, kun kerran on kysymys etuoikeusjärj estyksestä 
ja paremmasta oikeudesta siinä eli seikoista, joiden arvostelu ei kuulu esim. 
kaupungin rahatoimikamarin tavalliseen pätwyyspiiriin. 

On huomautettu , että kor vaukscn maksu ei ole eikä saa olla sen eh-
tona, että maanomistaja saisi tontin haltuunsa , tontinhaltijaUa toisin sa -
!loi!l ei ole siihcn mitään ~p idätysoikeutta~ (vert. Belgian ja Alankomaiden 
~r'etentiom edellä s. 6- 7, 9 1). 

Suuressa mittakaavassa Ruotsin valtio ja Tukholman kaupunki ovat 
ottaneet soveltaa.kse nsa tonttioikeutta käytäntöön , cdelline!l Tl'ollhätta'n, 
jälkimäinen Enskede'n Mmakotisiirtoloissa~. Tukholman esimerkkiä seu-
raavat Göteborg ja Ma lmö ja muutamat pienemmät kaupungit; Helsing-
borg'issa valmistellaan paraikaa tonttioikeuden käytäntöön ottamista. : 

Tonttioikeus annetaan Trollhätta'lla 60- 75 vuodeksi, minkä jälkeen 
valtio maanomistajana on ·velvollinen lunastamaan rakennukset alussa jo 
määrätystä hinnasta, ellei tonttioikeuden päättyessä tonttia ole käytettävä 
yhä samaan tarkoitukseen ja ellei ole voitu sopia luovutuksen jatkamisesta. 
Tonttioikeusmaksu on sen vuoksi muodostettu kahdesta eri osasta: 1. itse 
tontin maksusta, joka vastaa noin Ii °0 siitä , mitä tontti on tullut valtioll e 

1) S. Skarstedt, Ny;.. ,Iordbalke rr 1, Lagen om ny ttjanderält tili rast egenrlom , 
Stockholm 1907, s. 1 !l5. 



maksamaan, ja 2. maksusta, joka pääomaksi muodostettuna on tontti-
oikeuden päätt yessä vastaava rakennusten lunastushinnan. Jos luovutus-
ajan päättyessä tontti edelleen joutuu käytettäväksi asuintonttina ja ra-
kennuksilla siis sill oin on maanomistajalle arvonsa, on hän, nimittäin vai:. 
tio, kyll äkin voittanut, mutta tämän voiton katsotaan jossakin määrin sill ä 
tasaant uva n, että itse tonttimaksll ei ole 4 %:a sUllre~pi vaan täten a ntaa 
ainoastaan niukan kOl'on tont tii n pannusta pääo masta. Tähän \'oitaisiin 
kuitenkin huomauttaa, että valtioll e sitäpaitse on sä il ynyt alueen I'akenta-
misesta johtu va maanarvonnouSlI . Itse asiassa Lu6 Ruotsin valtion käyt-
tämä lunastusjärjestelmä ta loudellisesti merkitsee samaa , kuin jos ei lunas-
tllsta raken nuksista annettaisij se tosin annetaan, mutta ton ttioikeud en 
haltija saa itse etukäteen vähitellen kerä illä valtiolle sen lunastussumman, 
mikä hänelle lu vataan. Menettely onkin nostanut tyyty mät tömyyttä. 

Trollhätta'n tonttioikeussopimuksissa on paljon säännöksiä , joilla 
oikeastaan on rakennusjärjestyksen luonne. Koko yl'ityksen laadulle ku -
vaavana on, että jo I'akennusten SUUI'UUS on I'ajoitettu. Omakotitonteill a 
ei asuinrakennus saa käsittää laajem paa pintaalaa kuin -100 neliömetriä 
eivätkä ulkohuoneet enem pää kuin 35 m2. Rakennuksilla ei saa olla enem-
män kuin yksi kerros, mutta ull akolle saa kyllä myös sisust ua asuinhu o-
neita. - Tontti on rakennettava määl'äajan sisään luovutuksesta lukien; 
jos tontinhalt ija keinottelee jättämäll ä tontin rakentamatta .\'Ii miiä räajan , 
voidaa n hänet langettaa uhkasakkoo n joka ku uk audelta . mink i.i Inimin-
lyöntiä kestää . 

Tukholman kaupungin EnskeJe-sopimukset , Illitkii on otettu pää-
asiallisiksi esikuviksi muissa edellämainituissa Ruotsin kaup u ngei~lja, eroa-
vat vaJtion sopimuksista muutamissa oleellisissa kohdissa, jotka koskevat 
lunastusperiaatteen soveltamista sekä tonttioikeusmaksujen mää l'äämistä. 
Nämä ko hdat selviävä t \'el'l'attaessa edelläkel'l'ottuja TI'ollhätta ·sOI)i,mlsten 
ehtoj a niihin pel'usteisin , mitkä Tukholman kaupungin va ltuusto 27 p:nä 
maaliskuu ta 1907 va hvisti tontinluovutu ksille ulko puolell a kaupungin 
t uomio va ltaa olevilta , kau pungi n omistamilta tiluksilta. Ne kuul uvat 
seuraavasti: 

•.. +a) Tonttioikeus luovutetaan vä hintää n 50, en intään 75 vuodeks i. 
Tonttioikeusso pimuksessa on määrättii\'ä aika, jonka kuluessa tontti 0 11 

rakennettava ja määrättävä uhkasakko tämän veh'ollisUllden laiminlyö· 
miseslä. 

h) Tonttioikeusso pimuksessa älköön säädettäkö tonttioike ud en me-
nettämistä seuraamukseksi siinä tapauksessa, että to nttioikeurlen haltija 
Jaiminl yö so pimuksessa ole vien määräysten noudatt amista. 

c) Jos kaupunki Juovutusajan päätyttyä silloin määl'ättäväksi ajaksi 
vielä luovuttaa tontin tonttioikeudeJla, on tonttioikeuden haltijaJla eLu-
oikeus uuteen luovutu ksee n. Jos kaupunki uudesta luovutuk..'1csta määrää 
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tonttimaksun , joka ei enemmällä kuin 30 %:lIa yHtä aikaisempaa, eikä 
määrää muutenkaan entistä ankarampia ehtoja, mutta tonttioikeuden 
haltija ei tahdo sell aista uutta luovutusta vastaanottaa, joutuvat tontilla 
luovutusajan päättyessä olevat raken nukset kaupungin omiksi ilman lunas-
tusta. 

d) Jos kaupunki uudesta luovutukscsta vaatii tonttimaksua, joka 
enemmän kuin 30 %:lla ylittää aikaisempaa, tai muuten ankara mpia-eh-
toja, ja jos tonttioikeuden haltija ei näillä ehdoilla tahdo vastaanotLaa 
uutta luovutusta, tai jos kaupunki päättää, ettei tonttia enää luovuteta 
tonttioikeudella, tulee tonttioikeuden haltijan saada lunastus tontilla ole-
vista rakennuksista, jotka sii nä tapauksessa joutuvat kaupungille. 

e) Lunastushintana suoritetaan se määrä, mihin rakennusten arvo 
erikseen säädetyssä järjestyksessä on arvioitu, jolloin kaupungille kuitenkin 
on pidätetty oikeus tehdä arvioh in nasta vähennyksiä, jos rakennukset eivä!' 
luovutusajan päättyessä ole hyväSSä hoidossa ja ku nnossa. 

f) Tonttimaksu määrätään ottaen huomioon tonti n suu ruus, asema 
ja sallittu I'akentaminen sekä kaupunginvaltuuston määräämiä vä hempiä 
ja su urimpia maksuja.» ~ 

Verrattaessa näitä perusteita Trollhätta-sopimuksiin on heti ensiksi 
huomattavissa, että jälkimäisissä korvausvelvollisuus on ehdoton, kun se 
Tukholman Enskedessä on sen pikkuseikan varassa, suvaitseeko kaupunki 
luovutuskauden päättyessä tarjota uutta luovutusta 30 vai 31 %:lIa koro-
tettua maksua vastaa n. Eräässä lausunnossa, minkä Tukholman maatila-
lautaku nnan toimitusjohtaja "Meurling on antanut Helsingborg'in kau -
pungin viranomaisil le, on hän arvostell ut tuota rajamääräystä ja ehdot-
tanut rajan nostamista 100 %:ksi 1). Periaatteellisesti tämäkään ei tuot-
taisi muutosta. Täyden korvauksen myöntäminen tai korvauksen ·koko-
naan kieltäminen , tämä perustavaa laatua oleva kysymys jäisi yhä yhden 
ainoan prosentin, 100 ja 101 %:n eroavaisuuden varaa n. Jos kerra'n on 
asetettava korvauksen myöntäminen johonkin yhteyteen tonttimaksun 
korotuksen kanssa, niin voisi ajatella asteettaista järjestelmää: enintään 
29 %:0 korotus tai , jos ei kelpaa, ei myöskään mitään korvausta, 30 %:n 
korotus tai 30 %:n korvaus, 31 %:0 korotus tai 31 %:0 korvaus j. n. e., 
ku nnes päädyttäisiin vaihtoehtoon: "100 %:n kOJ'otus taikka 100 %:0 kOI> 
vaus. Toinen asteikko on otettu Göteborg' in sopimuskaavakkeisiin, jos-
ki n se siellä on pantu johtuvaksi siitä ajankohdasta, jolloin korvaus on 
maksettava ~ joko ennen tai jälkeen alkuaan sovittua vuokl'akauden 
loppua. Perusmääräys on siellä se että , jos sop imus päättyy myöhem-
min kuin 1.0:ntenä mutta aikaisemmin kuin 90:ntenä vuonna siitä , 
ku n oikeus perustettiin, on lunastuksena suoritettava- rakennusten, ai-

1) Svenska StadsrörlJu nd(>ts Tldskrift, 19'13 N:o 6. 

r 
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tausten ja muiden pysyväistä käyttöä varten tarkoitettujen laitteiden 
arviohinta, vähennettynä 2 prosentilla ku ltakin vuodelta, mikä on ku-
lunut yli 40 vuoden; jos vuokras uhdetta on jatkettu 89 vuotta pitem-
mäksi , joutu vat sitten ralu;unukscl, .\'. m. kaupungin omiksi il man lunas-
tusta. 

Lunastushinta f}el'Ustuu Enskcdessä sekä I'akennustcn valmistuttua 
että tonttioikeuden päätyttyä toimitettuun arvioon . Siihen ei saa lu kea 
korvausta tavattomista ja selvään ylellisistä laitoksista. J 08 rakennukset 
ovat rappeutu neet, niin oikeuden päättyessä vähennetään alussa arvioidllsta 
korvaussummasta suhteel linen prosenttimäärä. 

Toinen eroavaisuus Trollhätta-sopim usten ja Enskede-sopimusten ,·ä-
lillä koskee tonttimaksuja , joita ei tässä Tukholman tytärkylässä ole ase-
tettu yhteytee n rakennusten hinnan ja lunastuksen kanssa. Edellä ker-
rottujen tonttien luovutusta koskevain pel'usteid~n viimeisessä kohdassa 
edellytetää n, että kaupu nginvaltuusto määrää vähimmät ja su urimmat 
maksut el'i laatuisille tonteille. Nämä on Tukholman valtuusto sitten 
määrännyt yhdenperheentaloilta 15 ja 40 äyriksi neliömetriltä, pieniltä 
monenperheentaloilta 15 ja 75 äyt'iksi ja suu rilta monenpel'heentaloilta 75 
äyriksi ja 1 huunuksi 50 äyriksi. Näiden rajain sisässä arvioidut hinnat 
ovat kiinteitä. Helsingissä sääntönä olevaa huutokauppamenettelyä ei 
Tukholmassa käytetä . Asiaa tiedusteltaessa on to imitusjohtaja 111eurlign 
tästä ,castannut seuraavasti: 

- ~ H uutokauppamenettelyä ei meillä lainkaan sovelleta, kun tahdo-
taan saada asuntotontteja käyttöön. 1 tse puolestani katson sitä vääl'äksi 
(»förkastligt») kunnassa, joka omistaa maata kyllin ja joka tahtoo olla jo~
tavassa asemassa asuntopolitiikan alalla. Tämän pol itiikan ensimäisenä 

I edellytyksenä on "al'ma ote asia in taloudelliseenkin puoleen ja sen tulee 
ilmetä kiinteissä ja varmoissa, asiantuntevasti määrätyissä hinnoissa, jotka 
voivat vaikuttaa. tasoittavasti tonttimarkkinoihin. Kaupunki ilmoittaa 
senvuoksi nykyään myytäviä tontte;aan - paitsi tietysti sell aisia joilla on 
vallan erikoinen asema - khnteiksi lrtäärättyihin hintoihin 1). 

Tämä menettely minusta on vielä luonnollisempi luovutettaessa to nt-
teja tonUioikelldella., koska kaupunki ei silloin jätä käsistään mahdollista 
al'vonnousua. Tällä alalla eI: huutokauppamenettelyä edes milloinkaan ole 
otettu puheeksi 1), vaan olemme ensimäisestä tonttioikeuden luovutuksesta 
alkaen pitäneet varmoja, edeltäkäsin määrättyjä hintoja. Se tontinhakija, 
joka tulee ensiksi ja ensiksi tekee päätöksensä, saa tontin, ja muita hakj~ 

joita neuvotaan toisille tonteill e, joita pyrimme aina pitämään varalla. 
Ei voitane kieltää, että tämä menettely on asuntopoliittisesti oikea. 

J 0 8 kaupungin on mahdollista pitää tal'pee]{si paljon maata tarjona, on se 
mielestäni epäilemättä I'ahapoliittisestikin oikea.» -

1) Tekijän hal"Ventama. 
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.\1uina periaatteellisina Enskede-sopimuksiin sisältyvinä määl'äyksinä 
mainittakoon seuraavat: 

Tontinhaltija on etuoikeutettu Juovutusajan päättyessä saamaan oikeu-
tensa uudistetuksi, siinä tapauksessa että tontti uudestaan luovutetaan 
asuintarkoituksiin. Ainakin kaksi vuotta ennen luovutusajan päättymistä 
ön kaupungin ilmoitettava tontinhalLijalle, aikooko kaupunki ja millä 
ehdoll a uud ell een antaa tontin tonttioikeudella asuttavaksi. Jos tontin-
haltija sitten tahtoo käyttää etuoikeuttaan, on hänen taas siitä ilmoitet-
ta va kallpungille viimeistään kuusi kuukautta ennen luo vutusajan päät-
tymistä. 

Tontteja saa käyttää ainoastaan asuintal'koituksiin. Niillä ei siis 
saa hal'joittaa teollisuutta tai ammattia, jokå melun, savun, hajun tai muun 
syyn tähden voi tuottaa häiriötä seudu n asukkaille. Niitä ei myöskään saa 
käyttää varasto paikoiksi, eikä niille sijoittaa navettaa tai sikalaa. Mall as-
ja väkijuomain myynti tai anniskelu on yhde nperheentonteilla ehdotto-
masti kiell etty, monenperheentonteilla sallittua ainoastaan kaupungin 
luvalla. Yhdenperheentonteilla ei myöskään saa ilman kaupungin lupaa 
pit,ää avonaista kauppaa. 

Asuntoihin ei saa ottaa vieraita henkilöitä asumaan, jos siitä selvästi 
on terveyde nhoidolle haittaa . Paitse viittausta alueen raken nusjärjestyk-
seen sisältävät Enskede-sopimukset useita rakennusjärjestyksellisiä sään-
nöksiä, jotka tässä sivuutetaan . 

.l os ei tontinhaltija tyydy kaupungin tal'jöamaan lunastushintaan, 
on hänen ennen kahden kuukauden kuluttua arviosta tiedon saatuaan 
jätettävä asia lain säätämässä järjestyksessä asetetun sovintooikeuden 
ratkaistavaksi. 

Tonttioikeudella I'akenta\'ien luotontal'p eita palvelee Tukholman kau -
pungin takuulla tOImiva tonttioikeuskassa-osakeyhtiö (Aktiebolaget 
Stockholms Tomtl'ättskassa). Tällä I'ahalaitoksella ja kaupungin maa-
tilalautakunnalla on tähän asti ollut yhteinen toimitusjohtaja. 

Kuten jo edellä on mainittu, ovat Malmö ja Göteborg ottaessaan tont-
tioikeuden käytäntöön asuintonttien luo vuttamisessa pääkohdin seuran-
neet Tukholman esimel'kkiä. Vähemmässä määrässä mutta samoill a pe-
rllsteilla on ruvettu tonttioikeutta käyttämään Eski lstunassa, Karlstad-
issa, Linköping' issä ja Ängelholm'issa. Sen ohessa ansaitsee mainitse-
mista, ettu Göteborgin I'ahatoimikamari äsken on kaupunginvaltuustolIe 
ehdottanut, että suul'ehko alue luovutettaisiin tonttioikeudell a teollisuus
tarkoituksiin. Rahatoimikamarin laatiman tonttioikeussopimuksen tärkeim-
mät määräykset ovat seuraavat: 

Tonttia saadaan käyttää ainoastaan· tehtaan rakentamiseen metalli-
teollisuuden ·ja sen yhteydessä olevan liikkee n harjoittamiseksi. Jos ton-
tilla tahclotaan harjoittaa muuta tuotantoa , on siihen hankitta\raerity inen 
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lupa. Tontille saapi asianomaisen viranomaisen luvalla rakentaa myös 
liikkeelle tarpeelliset liike-, varasto- ja talvirakennukset sekä asuinraken-
nukset sille henkilökunnall e, jonka välttämättä on asuttava itse paikalla. 
Tontti on otettava käytäntöön sovittua tarkoitusta varten ennen 1916 
vuoden päättymistä ja tonUioikeusaika loppuu 1 p. tammik. 1974. Ennen 
tätä aikaa on tontinhaltijan poistettava tontilta kaikki ral{ennukset ja lai-
tokset, jotka eivät ole kaupungin omia, uhall a että ne mUlIten jää\'ät kau -
pungille ilman lunastusta. Jos kaupunki luovutusajan päättyessä silloin 
määrättäväksi ajaksi ja pantavilla ehdoilla tahtoo uudestaan luovuttaa 
tontin teollisuus toimintaan tonttioikeudeJla, on tontinhaltijalla etuoikeus 
sellaiseen Juovutukseen. Sovittu tonttioikeusmaksu voidaan aina kahden-
kymmenen vuoden kuluttua sopimusajan kestäessä korottaa r>ajoitetulla 
määräl lä. 

Aikaisemmin oli Jo puhe siitä lausUJlIlo.sta, minkä toirnitwijohtaja Meur'-
ling Oll antanut Helsingborgin kaupungiovalt.\luston omako ti-komiteall e. 
Koska tämä lausunto erinäisissä kohdin valaisee niitä kokemuksia , joihin 
on tultu tonttioikeutta Ruotsissa käytettäesSä, toistettakoon tässä muu-
tama l\leul'ling'in siinä lausumista huomautuksista. Hänen mielestään 
kunta voi varata itsellfen vastaisia taloudellisia ja rakennustekniJlisiä 
etuja käyttämäll ä tonttioikeutta luovuttaessaan huokeata rakennusalaa 
harvaa ja avonaista I'akennustapaa varten, jota vastoin tonttioikeudelJa 
luovuttaminen tuskin tuottaa kaupungille huomattavia etuja, kun I'aken-
nusalaa tahdotaan käyttää ahtaampaan, korkeampaan ja suljettuun I'a-
kennustapaan. Tontit ovat pidettävät 'verraten pieninä. Alueiden eri-
koinen luonne teollisuustyöväen puutarhakaupu'nkeina vaatii, että niitä 
sievästi ja huolellisesti hoidetaan, ja tämä ei ole mahdollista , jos tontit ovat 
kovin suur'et alaltaan. Ruotsissa on havaittu , että keskimäärin noin 100 
m2 tulisijaa kohti olisi sopiva tontinala. l\feurling'in mielestä on rakennus-
ten laatuun nähden 60 \'1Joden luovutusa ika vallan l'iittävä. Vuokramaksu 
on määrättävä tel'veiden liikeperiaatteiden mukaan; 5 % tontinarvosta 
lienee yleensä sopiva maksu. i\"lutta tontinarvo on määrättävä sen mukaan, 
mitä se on tullut kaupungille maksamaan, eikä yleisen mal'kkina-al'\"on 
mukaan. Kui tenkin on el'i tonttien vllokramaksuja määl'ättäessä otettava 
huomioon, missä määrin (kuinka monella tulisijalla) tonttia saadaan käyt-
tää, tontin suuruus sekä sen asema mitä katuihin, puistoihin ja ilman-
suuntiin tulee. 

, 



II. 

Tontinvuokra Suomessa. 

1. 

Yleisiä perusteita. 

Kaupunkitontin vuokralle antamisen oikeudell isista perusteist.a Suo-
messa on oikeusraatimies IV, P. f/eimbiirger anta nut valaisevan selvittelyn 
s ille Helsi ngin kaupungi nvaltuuston komitealle , joka v. 1908 laati valtuus-
!.olle mietinnön . halpain as untojen sa.nnnin lisää misestä sekä maan luo-
vuttamisesta ehdoilla, jotka takaavat tontinarvon kohoamisen tulevan 
kunnan hyväksi. . Tämä lausunto, johon yhtyivät senaattori Julian Ser
lachius ja hovioik eud enasessol'i Karl Söderholm, painettiin sekä mainittuun 
mietintöön (Kaup. "alt. pai no asink. 1908 :'-l:o 14) että v. 1910 \'altuustolle 
annettuun valioku ntarnietintöön , joka koski tontinal'vonnousun va raa-
mista kunnalle ja kaupunk itontin vuohalle antamista (Kaup. va lt. paino 
asiak, 1910 N:o 6'1), Koska kuitenkin on suotava , et.t.ä tässä selonteossa 
tontirl\'lloha tulee valaistuksi niin täydellisesti, kuin mahdo ll ista, ja oikeus· 
neu vosmics Hei mbiirger'in esitystä on katsottava asiaa hyvin selv'ittäväksi 
mitä oikeudelliseen puoleen tulee, on syytä kerrata se tässä yhteydessiL 
Se ku ului seuraavasti: 

- ~Voimassa oleva laki käsittelee seikkaper'äisesti maalla olevan maan 
vuokrausta, jota vast oi n yleensä puuttuu 'a inmääl'äyksiä kaupunginmaan 
vuokrauksesta. Viimeksi mainittua oikeudenalaa koskevain kysymysten 
I'atkaisemiscssa täytyy sentähden etsiä ohjetta y leisistä oikeuspel'iaatteista, 
likinnä välipuheen vapautta koskevasta oikeussäännöstä , jonka ohella on 
kiinnitettävä huomiota siihen, mitä vanhastaan on katsottu tässä kohden 
olevan vo imassa. 
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Kun ei ole olemassa määräystä, joka kieltäisi kau punkikunnalta oikeu-
den luovuttaa siihen yhdistett yä aluetta nsa vuokrall e, täytyy kunnan 
katsoa olevan esteeLön site n käyttämään aluettaan, olipa se merkitty va h-
\'istettuun asemakaavaan taikka ei. Tietysti ei siten kuitenkaan saa lou-
kata toisen oikeutta. Tämän ehdon tal'koituksena on kuitenkin ainoastaan 
huomauttaa , ettei kaupunki voi mainitulla tavalla käyttää maata, joka jo 
on luovutettu muil le tontti paikaksi ta hi muuhun tal'ko itukseen, eikä myös-
kään alueita, jotka jollakin vuokrall e antamista estä väJlä ehdolla on ka u-
pungille luovutettu taikka muutoi n ovat sen hallussa. 

Vuoden 173/, laki ei pane ajanmää rää vuokJ'an voimassa pysymiselJe. 
Sellainen ajanmäärä säädettiin vasta ku nink. asetuksessa kesäku un 13 
päivältä 1800, mutta niin hyvin mainittu asetus kui n sen sijaan tulleet myö-
hemmät asetukset koskevat nimenomaan ainoastaa n maalla olevaa maata. 
I<.aupunginmaan vuoha-a ika täy tyy sentähden katsoa olevan kunnan 
\'apaasti määl'ättävissä. 

Niinikään puuttuu lainsäännöstii., joka I'ajoittaisi kaupungin oikeutta 
vapaasti määrätä maanvuokran suuruus. Kaupunki voi niin ollen minun 
mielestäni määrätä vel'oa suol'itettavaksi saman vel'l'an koko vuokrakau-
tena taikka määl'in, joita määräaikain kuluttua nostetaan tahi lasketaan, 
joko hark inna n po hjalla taikka vuokravälikirjassa määl'ättyjen ohjeitten 
mukaan. 8 ipä käy ehdottomasti vliittämi nen laittomaksi sellaist akaan 
menettelyä. cttti määrätään ainoastaan nimellinen vero. Sillä vanhastaan 
on maamme kaup ungeilla oikeus luovuttaa vuokrall e Il. s. tepävapaitat 
tontteja tonttiä~' ri n nimistä veroa vastaan , samoinkuin teoJl isuustal'peisii n 1) 
maala aivan vel'ottomasti n. s. tpysyväisellä hallintaoikeudella t, jossa 
tapauksessa haltij an hallintaoikeus, joka on ollut luovutettava ja perin-
nöllinen, on tavallisesti pantu l'iippumaan ainoastaan, ensinmaini tu ssa 
tapauksessa si itä että tonttiäyrit asianmukaisesti suoritetaan , ja pysyväi-
seen hallinta-oikeuteen nähden siitä että laitos, jota varten maa on luovu-
tettu, pidetään voimassa. Nykyään on esimerkiksi Osakeyhtiöllä Hietalah-
den Laivatokka ja Konepaja Hietalahden sataman viereltä hallussaan ala 
PysY\'äisellä hallinta-oikeudella 2), 

.\1ikään ei näy estävän kaupunkia luovuttaessaan maataan v llohalle 
määräämästä vlLohapalstain raj oja huomioon ott amatta mahdollisesti 
vahvistettua asemakaavaa, ainakin sikäli että ton tin osankin käy siten 
luovuttaminen. TäsSä on kuitenkin olemassa se tärkeä rajoitus, joka tuon-
Ilempana mainitaan rakentamisesta puhuttaessa. Nii nikään on kaupunki 

1) Toukok. 20 p:nll 1739 annettujen kllsitehdasprivilegioitten 2 §:n mukaan. 
2) Samoin . Akliebolaget Helsingrors mekaniska varveri. ·nimisellä toiminimellä 

Vanhassa kaupungissa ja Töölön sokerilehtaalla, jotka kuitenkin suorittavat oikeu-
deslaan verra ten alhais ta vuotuista maksua. 
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esLeet.ön , mitä vuokrapalstain rakentamisee n tulee, pidät tämää n itselleen 
tarpeellisen valvontavallan määräämällä vuokrasopimuksessa et. tei, mu ita: 
hu<meuksia saa rakentaa eikä huoneuksia toisin rakentaa kuin kaupunki 
sallii. Huoneuksien kunnossapitoon ja poismuuttamiseen nähden saa kau-
punlö niinikään panna vuokrasopi mukseen ne ehdot, mitkä siitä näyttävät. 
tarpeellisilta. 

Jos alue on otettu kaupungin asemakaavaan, on kuitenk in sellaise n 
alan rakentamiseen nähden etusijassa vaarinotettava mitä alueell e voi-
massa oleva rakennusjärjestys määrää , niin ettei kaupunki asianmukais ta 
lupaa hankkimatta saa myöntää helpotuksia niistä velvollisuuksista; jotka 
on säädetty yleistä terveydenhoitoa , turvallisuutta sekä tulenvaa l'aa ja 
yleistä järjest ystä silmällä pitäen. Tämä käy selville osaksi kaupunkien 
jäl'jestämisestä ja rakentamisesta 18 päivänä maalisk uuta 1856 annetun 
armollisen asetuksen 32 §:stä, osaksi eri aikoina annetuista rakennusjärjes-
tyksistä. Itsestään selvä on niinikään että , mitä muunkin kaupungille 
kuuluvan alueen l'akentamiseen tulee, kaupunki maanomistajana ei VOI 

lail lisella voimalla myöntää poikkeuksia siitä järjestyksestä, joka edellä 
mainituilta näkökannoilta katsottu na on tal'peellinen. 

Kaupunki voi vuokravälikirjoissa pidättää itselleen oikeud en että 
vuokratulle alueelle teetetyt rakennukset vuokrakauden päätyttyä kor-
\'auksetta joutuvat kaupungin haltuun , samoinkuin ett ä muut laitokse t, 
jotka vuokramies on kustant.anut alueen kaunistamiseksi taikka muussa 
tarkoituksessa, joutuvat sanotun ajan kuluttua korvaukset ta kaupungin 
omiksi. Kaupunki voi myös myöntää vuokramiehelle oikeuden taikka 
velvoittaa hänet vuokrakauden päätyttyä muutta maa n rake nnukset pois 
alueelta taikka voi se sitoutua ne silloin lunastamaan. Erittäin tärkeätä 
kaupungill e näyttää voivan oll a että vuok raväl ~kirjo issa myös käy määrää-
minen että , jos kaupunki vuokra-aikana syystä taikka toisesta, kuten ka-
dunjärj est elyä taikka muuta kaupungin tarvetta varten, haluaa jälleen 
saada vapaasti käyttää aluetta, vuokl'amies on velvollinen luov uttamaan 
alueen kaupungille t akaisin, jossa yhteydessä kaupunki voi joko sitoutua 
suorittamaan korvauksen taik ka kokonaan vapau ttaa itsensä siitä , olipa 
se mitä laatua tahansa . Kaupunki voi tosin muodollisesti julistaa itsensä 
va paaksi korvausvelvollisuudesta, mutta tuskinpa kukaan vuokraisi tonttia. 
l'akennet.tavakseen niin epäedullisin ehdoin. 

Siinä tapauksessa että kaup unki myöntää vuokramiehell e oikeuden 
kaup ungin mieltä kuulustamatta luov uttaa vuokraoikeu den toiselle, voi. 
vuokramiehen saama oikeus alueeseen tu lla hänen velkansa kiin nityksen 
esineeksi. i\'larl'asku un 9 päivänä .1868 kiinnityksestä kiinteään omaisuu-
teen annettu al'ffiolli nen asetus säätää nimittäin 2 pykälässään, semmoisena 
kuin se kuu luu helmikuun 19 päivänä 1883 annetussa asetuksessa, seuraa· 
vasti: 
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,>Kii nnitys olkoon Juvall inen -; semmoiseen toisen maalla olevaan lai-
tokseen, johon kuu luu yksi tahi useampia huoneita ja J'akenouksia ja joka 
on maanomistajan suost um uksella perustettu sekä jonka voipi y nnä hal-
li nto-oikeuden kanssa itse maahan, hän tä kuulustamatta, kolmannelle mie-
hell e luoyuttaa.t 

Jos kaupunki sitoutuu olemaan vuokrakauden kestäessä kiinnityksen-
haltijan luvatta myymättä aluetta ja jos kaupunki tämän lisäksi sitoutuu 
velvollisuuksiin, jotka ovat omansa rakennust en ja muiden laitosten arvoon 
asti vuoha-a ika na turvaa maan kiinnityksenhaltijan pa nttioikeud en, \'oi 
siit ä mitä vuok ramies al ueeseensa kustantaa tulla panttiesine, jonka arvo 
on miltei y htä suuri kuin omall a maalla sijaitsevan vastaavan laitokse l1 ; 
lainan myöntämisessä vuokra maalle ei t.ietysti kuitenkaan, niinkuin on 
laita oman maan, voida ottaa lukuun maa n arvoa enempää kuin sitä hi n-
na nnousuakaan, jommoinen tavallisesti on seurauksena maa-al'von kohoa -
misesta , vaan täyt yy päin vastoin sen, joka on antanut lainan vuohamaall a 
olevan laitoksen kiin nitystä vastaan, tavallisest.i katsoa että laina 011 vuok -
I'akauden päättyessä kuoletettu. 

Määrät.tyä muot.oa kaupunginmaan vuokl'avälipuheelle ei ole säädeL-
Lynä, mutta oikeustlll'vall isuuden vuoksi on kuitenkin tarpeellista ettii 
sellaiset välipu heet tehdään kirjallisesti ja niihin otetaan kaikki ehdot. 
joista sopimuskumppanit ovat sopineet. Vuokramiehen hallintao ikeutta 
ei myös kään käy kiinnittä m.inen, ellei kirjallisesti tehtyä vuokra väli puhetta 
ole olemassa. 

Aikaisemmin luovuttaessaan asuntotontteja v uokt-a Jl e on kaupunki 
ta vallisesti kiinnittänyt vuokravälipuheet kaupu ngin vakuud eksi vero n 
asianmukaisesta suorittamisesta. Kun kuitenk in kaupungilla samoinkuin 
muilla maanomistaj illa, niinkuin näkyy r-oIaakaaren 17 luvu n 3 §:stä ja vo[ -
kojain oikeudesta ja ctuudesta toistensa edell ä makso n saamiseen ko nkurii-
siin luovutetusta omaisuudesta marraskuun 9 päivänä '1868 annetun armoI-
lisen asetuksen 6 §:stti, semmoisena ku in se kuuluu kesälw un 19 päivä nii 
1902 annetussa armollisessa asetuksessa, on kiin nityksettäkin etuoikeus 
kolmen viime vuoden maksamattoman ve"on puolesta vuokramiehen irtai-
mistoo n, miköli se on itse paikalla, samoinkuin myös paikalla oleviin vuol;-
ramiehen raken nuksiin , on sellainen kiinnitys tal'peeton ja ainoastaan 
omansa vastaavaa hyötyä t uottamatta vaikeut.tamaan maan luovuttamista 
vuokralle.~ -

Heim bii l'gel"in lausunto päättyi Iyhykäiseen Saksan perintörakennus-
vuokran ja Ruotsin tontt.ioikeuden esit.ykseen sekä t.odisteluun , joka osotti , 
että Suomessa ei ole tarpeen mitään uutta lainsäädäntöä sellaisten vuokra-
sopimusten pohjaksi ja tueksi, joilla kaupunkitontteja annettaisi in vuok-
ralle noita ulkomaiden oikeussäännöstöjä vastaavilla ehdoilla. J\lutta sa-
malla kun ei ole mitään esteitä sell aisten sopimust.en laatimisell e. ei ole 



1'Qnfinvuokra S rwmes:i(f. 

myöskiiän olemassa oikeussäännösten positiivista ohjausta, vielä vähem· 
män velvoittavaa määräystä so pimusten sisiiltöön nähden. Varsin selvästi 
tämä käy ilmi, kun vertaa suomalaista oikeutta seikkaperäisimmin kehi· 
tettyyn, nimittäin Itävallan rakennusoikeuteen. eräässä kohd en ffi)'ÖS Ruot· 
sin tonttioikekeuteen. 

Ensimäinen suuri erotus koskee maanomistajaa. Tosin meilläkään ei 
vuohalleannettavan var'sinaisen kaupunkitontin omistajana milloinkaan 
ole yksityi nen henk ilö, \'aan , niinkuin enimmäkseen Itä\-a. llassa ja Ruot· 
sissa, kunta itse. Kaupp aloissa taas on maanomistajana \'altio , jo samoin 
muutamassa n. k. kau ppakylässä (I\..urkijoki ja Lahdenpohja). Mutta 
Ruotsin n. Ic munisipaaliyhteiskuntia lähimmin vastaavissa ~taaj aväki

sissä yh teiskllnnissa~, joissa asu tus saaltaa olla hyvinkin kaupungintapai-
nan , voi maa kuu lua kell e tahansa ja ku lw tahansa lu ov uttaa tontteja 
v uokralle, jolloin tietysti oikeussuhde on kokonaan Ul'\'osteltava maaseu-
dulle \-oimassa olevan maanvuokralainsLiädännön mukaisesti. Voimme 
kuitenkin jä ttää viimeksi puhee nalaiset lontit ja 1902 vuoden maullvuokl'a-
lain se l'ii 1909 vuoden maanvlIokraasetuksell niihin sO\'cltamisen syrjään 
ja palata var3inaisiin kaupunkitontteihin . 

Sanottiin äsken että meillä vuokralleannetta\'an kaup unkitontin omis-
Lajana aina on kunta. Näin on kä ytännössii asia mutta tietopuolisesti 
ei pitäisi oJi a oikeudellisesti mahdotonta että joku henkilö ostaisi vaikka 
kokonaisen korttelin ja vuok raisi sen tontit tois ille rakennettavaksi. Oikeu-
denvasta ista tällaise n asiainti lan luominen ei tiettävästi olisi: toista on, 
olisiko se ke nellekään ed ul lista. 

Ku ten Hei mburger'in lausunnosta sehriää , ei lonti rl\" lI okl'a. meill ä 
ole sidot tu minhinkään ajan määräyksiin , ei y lös päin eikä alaspäin, niin -
kuin Itävall assa ja niinkuin Huotsin tonttioikcudessa. Kunna n omassa 
va llassa on crilaisilla vuokt'aso pimuksiJla sov itella tontinvl lok r'an aikaa 
erilaisii n tarpeisiin ja siten esim. luoda ed koinen tontinvuok ran t)'ypp i, 
joka niin läheltä ku in mahdoll ista vastaisi asu ntoolojen parantamiseksi 
sllositelt uj a, ulkomailla jo säätönäisen oikeuden järjestelemiä oikeussään-
nöstöjä: tonttioikeutta, rakennusoikeu tta, perintöl'akennuso ikeutta, pe-
rintövllokraa j. n. e. 

Va nhalla roomalaisella sään nöllä: ~sllperjicies solo cedit~ ei ole meillä 
vo imaa. Vuohato ntill a olevat rakennukset kuuluvat \'lIo kramieheUe: 
ellei toisin ole sovittu , on hä nen \'uok rakauden päättyessä purettava ja 
siirrettävii ne pois. Aikaisemmin jo mai nittiin, että Saksan oikeus on sa-
malla kannalla mutta että siell ä käytännössti on ,'uUall a lunast uspel'iaate. 
r-oIikään ei es.tä sitä soveltamasta meilliik in , ja niin onkin eräillä edel ~ 

lytyksillti teht)' Turun kaupungin uusissa tonti nvlIok rakaavakkeissa sekä 
myös Helsingin Valli lan sop imuksissa. 

~_~_~_,I 
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EdelläOlevista, tontinvuokraa ulkomailla koskevista selonteoista on 
näkynyt, että tontinvuokra ei vielä missään, paitsi joissakin Englannin 
suurkaupungeissa, ole yleise nä tontinluovutusmuotona , vaan että tonttien 
myynti edelleen on sääntönä. Niin Suomessakin, mitä tu lee hallituksen 
va hvistaman asemakaavan alall a oleviin tontteihin. Mutta mikäli tontteja 
luovutetaan varsinaisen asemakaavan ulkopuolelta eli alueilta joille kau-
punginvaltuusto on hyväksy nyt väliaikaisen rakennusjä l'jestyksen, ei ole 
käytett y eikä voida laillisesti kä yttääkään myyntimuotoa (Porvariston 
ja kaupu nkien etuoikeudet 23 p:ltä helmikuuta 1789 § Ii) '). 

Huomiota ansaitsee tässä yhteydessä vähitellen muodostunut kielen· 
käyttö, jonka mukaan tällaisia ilman valtion viranomaisten vahvistamaa 
asemakaavaa avattuja rakennusaloja ei kutsuta kaupunginosiksi, vaan 
~alueiksi~ (esim. Helsingissä aikaise mmin Kallion alue, nykyään 11 kau-
punginosa, Vallilan alue j. 11. e.). 

Näitä alueita voi kuitenkin oll a oikeudellisesti kahta eri lajia: sellaisia 
jotka on perustettu kaupunki in hallinnollisesti, oikeudellisesti ja kirkolli-
sesti yhdistetyille aloille eli varsinaisell e kaupunginmaalle , ja sellaisia, jotka 
on perustettu kaupungin omistamille 11. k. maistrnntintiloill e (esim. Hel-
singin esikaupunki Fredriksberg, joka sijaitsee Böölen maistraatintilan 
maalla). Jälkimäiset kuu luvat, vaikka ovatkin kaupungin luovuttama-
tonta aluetta, asianomaiseen maalaiskuntaan. Mutta tämä ei ole estänyt 
kaupunkia ulottamasta hallintoansa niihinkin: Helsingin kaupungilla on 
Böölessä eli Fl'edl'iksberg'issä poliisikonttori, kansakoulu y. m. , ja tonttien 
vuokraamista on tällaisella tilalla järjesteny samojen pet'iaatteiden mu· 
kaan kuin kaupunkiin yhdistetyillä alueilla. 

Alueina, joilta ei myöskään tontteja myydä , on lopulta mainittava 
niitä tiluksia ulkopuolell a kaupunkiin yhd istettyjä maita , jotka kaupunki 
yksityisoikeudell isella saannolla on itsell een hankk inut ja omistaa. Oikeu-
dellisesti ei kaupu nki ku nnalla ole mitään estettä myydäkseen näiltä tiluk-
sil ta osia rakennustontteina, mutta tä ll ainen menettely tuskin tullee kysy-
mykseen, niinkauan kuin kaupungilla on sellaisia tarjona yhdistetyillä 
al ueill aan. NäyUää sitäpaits i siltä kui n kaupunkikuntain hallinnosta vo i-
maSSQ olevan asetuksen 25 §:n mukaan sellaisten tiluste n osia ei saisi myydä 
ilman lisätyn kaupunginvaltuuston nimenomaista päätöstä; niitä ei 
mitenkään voida katsoa sell aisiksi kaupungin varsinaisiksi I'akennuston-
teiksi, joiden myyntiin saman pykälän nojalla ei lal'vita panna kaikkein 
raskainta koneistoa liikkeelle. 

SiII'aikaa ku in asemakaavassa olevia kaupungintontteja myydään ta i 
poikkeustapauksissa vuokrataan kerta kaikkiaa n määrättyi hin tarkoituk· 
si in, on kaupungilla paljon va paammat kädet luovuttaakseen muita alojaan 

1) K. Villgren, Finlands fina.n sr:l.tl , s. 30, 442. 
3 



T o,uinVMkra Suomessa. 

mitä erilaatuisimpiin tal'peisiin. Monella kaupungilla on joko perustamises* 
taan lähtien tai maanostoj en jälkeen siksi laajat maat, että niillä tavataan 
monet erilaiset käyttömuodot edustettuina. Tästä kirjavuudesta saa käsi-
tyksen itse pääkaupungin vuokrasopimuskaavojen moninaisuudesta. Niitä 
on olemassa \'ilj elysLiloill e, istutusmaille ($planLagert), hu viloilIe viljelyksi-
neen ja huviloiUe ilman v iljelysvelvolJisuuLta, kaupungin alaisissa saarissa 
oleville huviloille, Vallil an al ueenasuintonteilJe ja Böölen esikaupunginasuin-
tonteill e; t ämän lisäksi on olemassa erikseen kussakin tapauksessa tehtyjä 
tehdasalueiden vuokrasopimuksia joko määräajaksi tai vakaalIa halIinta* 
oikeudella sekä kaavanmukaisia rahatoimikamarin päätöksiä varastopaik-
kojen antamisesta vuo kl-alIe epämääräiseksi ajaksi ja yleensä kuuden kuu* 
kauden irtisanomisella . Näillä varastopaikoilla harjoitetaan usein sellaista 
teollisuuttakin , joka ei vaadi kallisarvoisia J'akennuksia; niillä siten tava* 
taan halkosahoja, sementtivalimoita, kivenha.kkaamoita y. m. s. laitoksia. 
Muista kaupungeista on esimerkkejä sekä asu intonttien että peltojen, va-
rastopaikkojen ja tehdasalueiden vuokrasta. 

Seuraavassa selostellaan tarkemmin Suomen kaupunkien tähänastista 
käytäntöä kaupu nginmaan yuokraan nähden. Pääasiana on silloin varsi-
naisten asu intonttien ja sitä lähi nnä yksinomaan asuintarkoituksiin käy-
tettyjen n. k. hu vil atonttien vuokra. Nä mä otetaan sen vuoksi erikseen 
ja ensin puheeksi. Jälempänä annetaa n muutamia tietoja alojen vuokraa* 
misesta muihin tarkoituksiin. 

2. 

Asuintonttien vuo~ra. 

Tähän esitykseen on oll ut käytettävänä asui ntonttien vuokrasopi-
muksia seuraavista kaup ungeista, nimittäin: Hangosta, Heinolasta, Hel-
singistä, Hämeenli nnasta, Kajaanista, Kuopiosta, Oulusta, Pol'ista, Por* 
voosta, Raumalta, Tampereelta, Turusta ja Viipu l'ista. Seuraavassa niitä 
ei käsitellä kutakin erikseen vaan noudattaen aineenmukaista jaoittelua. 
Huomioon ei ole otettu kaupu nkien ostnmilla tiluksill a entuudestaan 
voimassao levia vuokrasopimuksia. 

A. Vuokrakausi. 

Vuolo'aka utta ei ole nimenomaan mainittu moniaassa sop imuskaa-
vakkeessa, niin esimerkiksi ei toisissa Helsingin sop imuksissa, vaikka siitä 
onkin nimenomaan päätökset olemassa. Tämä johtunee siitä, ettei ole 
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havait.tu tarkoituksenmukaiseksi käyttää kerta kaikkiaan määrättyä vuok-
rakauden pituut.ta saman kortt elin tai edes saman suuremman yhtenäisen 
alueen tonteille, vaan on koetettu saada sellaisten t.onttien vuokrakauden 
päättymää n, mikäli mahdollista, kaikki samaan aikaan, vaikka ne eivät 
ole samaan ai kaan alkaneet (vert. ed. s. 10). Niin on esim. Helsingin Val-
lilan tont eille säädetty 30 vuoden vuokraaika, mutta käytännössä noita 
tontteja on annet.tu vuokralle aluksi ja enintään 30 vuodeksi, mutta myö-
hemmin vuokrattujen tonttien vuokraaika on asetettu jonku n verran ly-
hemmäksi, esim. 27 tai 28 vuodeksi. Tällaisesta vapaasta menettelystä 
voi ku it.e nkin johtua epäkohtia, erittäinkin mitä luot.toasioihin tulee. Mil-
loin nimittäin vuokraaika on verrate n lyhyt, esim. juuri ainoastaan 30 
vuotta, tulee erotus tämän ajan ja rakennuksiin myÖnnettyjen lainojen 
kuoletuksen välillä olemaan jokseenkin vähäinen - kunnallisesta Vallilan 
lainarahastosta myön net.t yjen lainojen kuoletusaika on 25 vuotta - ja jos 
vuokrakautta saadaan määrätä alkuaan säädettyä vielä Iyhemmäksi, voi 
tuo erotus supistua ainoastaan vuodeksi tai pariksi. Näyttää sen vuoksi 
siltä, että olisi tarpeellist a pit.ää säädettyä vuokraaikaa ei pisimpänä vain 
lyhimpänä sallittuna ja siinä tapauksessa asettaa myös joku ylempi raja, 
niin että se kunnan viranomainen, joka hoitaa vuokralle antamista, meillä 
rahatoimikamari, voi sovitella vuokrakausia näiden rajain välill e tarko i-
tuksenmukaisella tavalla. 

Lyhi mmät tontin vuokrakaudet näkyvät olevan 25 vuotta; ne tava-
taan Hangossa, Hämeenlinnassa, Porin Reposaaressa ja Viipurissa. lfan
fton kaupungilla on neljä eri lajia vuokrasopi muksia, nimittäin »väli kirj a, 
koskeva maanvuokraa Hangon kaupungin kanssa*, i>arentikontrahti , kos-
keva arentitontteja Östergård'in tilan alueella Hangon kylässä~, *arenti-
kontrahti, koskeva arentitontteja alueella Storsvedjeäng~ ja kylpypuistossa 
olevain huvilaalueiden vuokrasopimukset. Kaikissa näissä sopimuksissa 
vakuutetaan vuokra miehelle etuoikeus tonttiin, joka alkuperäisen ajan 
kuluttua vuokrataan uudelleen. Viimeksimainituissa sopimuskaavak-
keissa on tähän kuitenkin liitetty se nimenomainen ehto, että vuokramiehen 
on suostu ttava suorittamaan korkein vuokramaksu, jota joku muu tar-
joaa. H ämeenlinnassa järjestettiin v. 1909 uudestaan vuokratont tien 
so pimukset; tontteja oli enne n annett u vuokralle vain vastaiseksi ja ilman 
kirjallista sop imusta, mutta mainittuna vuonna päätettiin, että tontit 
annetta isiin vuokralle silloisille haltijoille 25 vuoden ajaksi, luettuna siitä 
milloin itsekunkin tontti oli vuokrattu. Silloin vahvistetuissa kaavak-
keissa säädetään vielä, että vuokramies on oikeutettu yuokl'akauden ku-
luttua edelleen 25 vuoden ajaksi saamaan vuokraoikeuden samaan vuokra-
tonttiin kaupungin määräämästä korotetusta vuokramaksusta, jos hän 
siitä Rahatoimikamarille ilmoittaa viimeist ään kuukautta ennen vuokra-
kaude n päättymistä. Mitään sentapaista etuoikeutta jatkettuun vuokraan 
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ei ole tarjona Porin ja Viipurin äsken main ituissa sopimuskaavak-
keissa. 

Helsinki on käytett ävissä olleist a painetu ista sopimuskaavakkeista 
päättäen ainoa kaupunki, joka käyt tää 30 vuoden vuok rakautt a säänt önä. 
Et uoikeus vuokran jatkamiseen on vuokramiehelle varattu ainoastaan 
uud emmissa, Vallilan ja Böölcn alueiden sopimuksissa. Edellisessä sääde-
tään seuraavasti: »Siinä tapauksessa, ettei kaupunki vuokrakauden päät -
tyessä tarvitse tonttia kadunt asoitu kseen (sic, ruotsalaisessa t ekstissä 
»gatuplanering~) t ahi a lueen uuden jaoituksen toimeenpanemiseksi, on 
vuokranottajalla oikeus saada vuokra pidennetyksi kymmeneksi vuodeksi 
ja sitten vieläkin ~ymmcneksi vuodeksi, jos hän tyytyy kaupungin kum-
paisellakin kerrall a viimeist ään kolme vuotta ennen vuokrakaude n päätty-
mistä määräämään veroon.~ Böölen sop imuksessa taas vakuutetaan vuok-
ramiehelle oikeus, ell ei kaupu nki tarvitse tonttia äskenmainittuihi n tar-
koituksiin , saada vuokra samoilla ehdoiUa pidennetyksi kymmeneksi vuo-
deksi. Käytännössä, mutta ei oikeudellisesti, saattaa siis edellisen sopi-
muksen mukaan vuokrakausi olla 50 vuotta, jälkimäisen mukaan 40 vuotta. 

Heinolan kaupungin huvilato nteilla on vuokra-aika 25--40 vuotta. 
Kuopion n. k. Haapaniemen tonteilla se on 40 vuott a. 

Useissa uudemmissa vuokrasopim uksissa on jo ot ettu käytäntöön 50 
vuoden vuokrakaudet: niin Kajaanissa, Kuopiossa (Lahdentaan ja huvil a-
tonteilla) Oulussa (Alalaanilan työväenasunnot), Porissa {Uniluodolla}, 
Porvoossa ja Raumalla. Tampereen kaupungin äske n ostaman Hatan-
pään kartanon maille järj estettäväin vuokratonttien vuokrakausi on 
myös ehdotettu enintään 50 vuodeksi. Turun kaupunk i on ottanut käy-
täntöön 60 vuoden tontinvuohan ja yhtä pitkää vuokl'akautta on ehdo-
tettu Vaasassa 1). Tampereen työväenasuntokomitean mietinnössä v :lta 
1909 on ehdotettuna 65 vuoden yuokrakausi. Etuoikeudesta vuokrasopi-
muksen jatkamiseen säädetään täSSä pitkäaikaisten tontinvuokrain ryh-
mässä ainoastaan Turun sopimuksissa. Niissä on nimittäin seuraavat 
määräykset: $a) Vuokra-aika on kuusiky mmentä vuotta, .- - - - --
lukie n, ollen vuohaaja kuitenkin oikeutettu, elleivät kaupunginvaltuus-
miehet päätöksellä , joka on tehty ja vuokraajan t ietoon saatett u viimeis-
tään kaksi vuot ta ennen vuokra-a jan loppua, ole määränneet, ettei tont tia 
enään mu uttumattomassa muodossa eikä laajuudessa saa käytt ää samaan 
tarkoituksee n kuin ensimäisenä luovutusaikana, samaan vuokra al laole-
vill a ehdoilla pidennetyksi edelleen kahdeksikymmeneksi vuodeksi, nimittäin: 

että vuokraaja viimeistää n vuotta ennen vuokra-ajan loppua raha-
toimikamarille il moittaa josko hän haluaa vllokraoikeu den pidennystä vai 
ei; sekä 

1) Betänkande, afgifvet ar kom mitten rör behandling af. utom annat, arbetare-
bostadsfrågan i Yasa, s. 17. 



Asui/llo/lltien vuokra. 37 

et.t ä vuokraaja sitoutuu pidennet.yn vuokrakaud en aikana tont.ista 
suorit.tamaan sen vuokran , jonka määrä arviolautakunta, johon kaupunki 
ja vuokraaja kumpikin valitsee kaksi ja nämät. viimemainitut viidennen 
jäsenen. Jos sop imu ksentekijä jättää rahatoimikamal'in määräämän ajan 
kuluessa valitsematta uskottuja miehiä puolestaan, vaJitsee ne kau pungin 
maistraatti. 

b) Jos tontti samoilla tai uusilla vuokraehdoilla luovutetaan samaa 
tarkoitusta varte n uud eksi vuokrakaudeksi, on vuokraajalla etuoikeus 
ellnell muita ottaa se vuokralle, jos hän ku ukauden ku luessa siitä ku n vuok-
rao ikeus on huutokaupalla ta rjottu il moittaa olevansa halukas suoritta-
maa n tontista huu tokaupassa t ehdyn korkeimman tarjouksen, ede.lI yttäen 
että rahatoimikamari t ämän tarjouksen hyväksyyo. -

Heinolan »Plaanilla» olevien työväenasuintonttien vuokrasopimusten 
noj alla on vuokra miehen oikeus sangen epävakainen. Tontit annetaan 
nimittäin vuokl'alle »toistaiseksi cpämääräiseksi aj aksi., ja vuokl'amies on 
.velvo llinen kahdeksan kuukautta sen jä lkeen, kun ylössanominen siitä on 
tapahtunut, jättämää n tont in takasin kaupu ngille .• Selvä on, ettei tälla i-
nen vuokraoikeus voi tarjo ta minkäänlaista luottovakuutta ja että sen 
nojalla hallituill e tonteill e ei kannata rakentaa eikä ylläpitää muita ku in 
terveydellisesti hyvi n ala-arvoisia asuntoja 1). Yhtä epävakaiset hallinto-
suhteet ja yhtä epätyydyt tävät asum usolot ovat vallinneet Vaasan kaak-
ko isosassa olevassa no k. $ K apsök isSä~o 

Toisesta syystä epävakäine n on Viipurin Uuraansaaloen ja Havansaa-
ren lastauspaikan ral<enn ust on ttien vuohaoikeus. Hake ntaminen siellä 
on nimittäin seuraavai n senaa tin kauppa- ja t eollisuusto im ituskunnan kir-
jeessä 14 p:ltä toukokuuta 1889 määräämäin ehtoj en alaillCn: ~a) että, jos 
sota sytty isi, puutaval'an lastauspaikka ja varasto t Uuraa n salmen vie-
ressä tul evat '14 päivän ku luessa siitä sotilasvirastojen puolelta saapuneen 
käskyn jälkee n tyhjennetyksi, b) että jos tätä ei koko naan tai osaksi täy-
tettäisi, viimeksi mai nittu viloasto saa ryhtyä toimeen lastauspaikan ja 
puutavaraston hävittämiseks i, jolloin rakennuksen t ai puuaineiden omis-
taja ei voi odottaa mitään kOlovausta Ve näjän kruunu lta , Se kä r.) että rau -
han aikana nykyisen lastauspaikan laventaminen tekemällä uusia raken-
nuksia tahi vUI'astoja saa tapahtua ainoastaan Viipudn linnan päällikö n 
suostumuksella.» 

Tavall aa n nämä Viipu l'jn Umoaa n vuokraso pimusten määräykset 
tietävät itse sopimuksen purkam ista kesken vuokrakautta, mutta ne teke-
vät, semminkin kun vo ivat ai heuttaa rakennusten hä vittämisen ilman kor-
vausta, oleellisesti itse vuokrasuhteen niin epävakaiseksi, että on näyttänyt 
asialliselta ottaa ne mainittaviksi jo tässä yhteydessä. 

1) A. J. Hällström, Tutkimus Heinolan kau pungin asun to·oloista, Työ tilas t. 
Aikakauslehti, 1912, s. 193. 
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B. Vuokrasopimuksen keskeytyminen. 

Vuokrasopimuksen purkaminen kesken vuokrakaut.t.a voi aiheut.ua 
kolmest.a eri syyst.ä, nimittäin joko sopimuksen rikkomisest.a vuokramiehen 
puolelt.a t.ai siit.ä että kaupunki on pidät.t.änyt. itselleen oikeuden palauttaa 
t.ontin omiin tarpeisiin, enimmäkseen toimeen pannakseen uuden alueen 
jaoit.uksen tai avatakseen uusia kulkut.eitä, tai siitä että kaupunki estääk-
seen t.onttikeinottelua on pidättänyt itselleen tont.in ja rakennusten 
etuostooikeuden. Näih in voisi vielä lisätä sen tapauksen, että vuokramies 
joko hänell e varatun oikeuden nojall a tai hakemuksen jälkeen lunastaa 
vuokrato ntin omakseen ja vuokraoikeus näin ollen häviää uuteen omis-
tusoikeuteen; tämä tapaus on kuitenkin edell isille vastakkaista laatua. 

Mitä vuokraoikeuden menettämisuhkaan tulee, on tehtävä ero niiden 
tapausten väl ill ä, jolloin oikeuden me nettäminen johtuu rakennusvelvolli-
suuden laiminlyömisestä, ja niiden, jolloin se on seurauksena muista 
sopimusehtojen rikkomisesta ja rakennusten jo valmistuttua voi tuottaa 
suul'ta vamiota vuokramiehelle ja hänen saamamiehilleen. 

Rakennusvelvollisu udesta ja sen täyttämisestä ei kuitenkaan säädetä 
kaiJdssa sopimuksissa, vaan joko sellaista määräystä ei ole lainkaan ole-
massa tai on se annett.u erikoisessa rakennusjärjestyksessä, johon sopimuk-
sessa viit.ataan. Nimenomaisia tällaisia määräyksiä on olemassa Hangon 
puistohuvilain, Helsingin vanhempien vuokråtonttien ja Vallilan alueen, 
Hämeenlinnan , Kajaanin, Kuopion , Rauman, Turun ja Viipurin vuokra-
sopimuksissa; rakennusaika on useammissa sopimuksissa kaksi vuotta, 
Vallilassa vuosi, Kajaanissa ja Kuopiossa kolme vuotta. Kaikkien muiden 
sopimusten mukaan menetetään vuokraoikeus, ellei rakennusvelvo llisuutta 
täytetä; ainoastaan Kajaanin sopimuksissa ei ole mitään uhkaa pantu. 

Useassa sopimuksessa, jopa useammissa voi vuokraoikeuden menettä-
minen aiheutua mu istakin sopimuksen rikkomuksista. Hangon maa.n-
vuokrasopimuksissa sanotaan: \'> Jos vuokraaja laiminlyö tai jättää teke-
mättä mitä hänelle tämän välikirjan nojall a kuuluu eli muut.en rikkoo tä-
män välikirjan määräyksiä vastaa.n tai itse viettää eli sallii muiden viettää 
irstasta ja huo noa elämää vuokrapalstalla, on hän velvollinen ku luvan 
vuokravuoden loputtua väki neen muuttamaan vuokrapalstalt.a sekä jätt ä-
mään sen Rahatoimikamarin vapaasti käytet.täväksi, ollen ylössanominen 
näissä tapauksissa toimitettava vuokraajall e vähintäi n kuukautta aikai-
semmin.~ Saman kaupungin toisissa sopimuskaavakkeissa sanotaan lyhy-
esti: \'> Jos vuokraaja laiminlyö tai jättää tekemättä jotakin tämän kontrah-
din ja voimassaolevan rakennusjärjestyksen mukaan päällensä ot.tamia 
sitoumuksia, on hän, jos Rahatoimikamari sellaista- vaatii, velvollinen 
lähtöpäivää nauttimatta pois muuttamaan.\'> Helsingin vanhemmissa vuok-
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rasopimuksissa säädetään, että jos vuokl'amies tavalla tai toisella .'ikkoo 
vuokraehdot, on maistraatilla valta, siitä ilmoitettaessa,määrätä et tä vuok· 
ra miehen tulee, sakon tahi vuokraoikeuden menettämisen uhalla, määrä-
ajassa täyttää velvollisuutensa ja korvata vahi nko. Samaan tapaan sää-
detään Helsingin Böölen so pimuksissa: ~Jos vuokranottaja jossakin koh-
di n rikkoo vuokraehtoja , voi kaupunki velvoittaa hänet vuokrasta luopu
misen uhalla määräajan kuluessa täyttämään velvollisuutensa ja ko .... ·aa· 
maan vahi ngom. Sama uhka on Hämeenlinnassa, Kuopiossa ja Viipurissa. 
Varovaisempi on Rauman sopimuksista tavattava määräys: »Sopimuksen 
rikkomisesta saattaa sovinto-oikeus tuomita vuokraajan, rikkomuksen 
suuruuden ja muun laadun mukaan, varotu ksee n taikka vuokraoikeuden 
menettämiseen joko ilman mitää n korvausta tai vuokraajaUe jätetyll ä oikeu-
della saada 4:ssä kohdassa mainittu hyvitys» (arviolautakunnan määrät-
tävä todellisen arvon mukaan). Raumalaista säännöstä lähenee Oulun 
Alalaanilan »t yö väensiirtolan» vuokl'asopimusten määräys, jonka mukaan, 
mikäli sopimuksen vähän epäselvistä sana muodoista voidaan päättää , 
vuokramies, jos hän so pimattomalla elämällä häiritsee yleistä rauhaa siirto-
lassa, on velvollinen luovuttamaan kaupungille rakennuksensa ja vuokra-
oikeutensa arviolautakunnan määrää mää lunas tusta vastaan. Erikoista 
laatua on POrr.Joon työväentonttien vuokrasopimusten seuraava määräys: 
»Jos vuokraaja eli hänen perheensä jäsen harjoittaa kapakoitsemista tai 
viettää siveetöntä elämää ja siihen laillisesti todistetaan syypääksi. voi 
Rahatoimikamari julistaa menetetyksi vuokraaj an oikeuden enem pään 
vuokran nauttimiseen ja velvoittaa hänet myymään vllokraoikelltensa sekä 
tnntilla olevat rakennukset.~ 

Kokonaan to isia pakkokeinoja,. kuin vuokraoikeuksien menettäminen, 
on edellytetty Helsingin Vallilan ja Turun vuokl'asopimuksissa. Edelli-
sissä ei, paitse ennenmainitusta rakennusvelvollisuuden lai mi nlyömisestä, 
puhuta muusta kuin asukkien ott amisesta annetun kiellon rikkomisesta, 
josta saat.taa seura ta vuokra maksun korotus eni ntään 100 %:Ila kerrallaan .) . 
Jälkimäisissä taas määrätään, että 6vuokramaksun suorit tamisesta ja mu i-
den \'uokraehtojen täyttämisestä t ulee vuokraajan .·ahatoimikamarilJe 
jättää takaus tai muu vakuus, jonka kamari voi hyväksyä.~ Takausta 
vaaditaan Kuopiossakin, missä vuokranmenettämisen uhka on voimassa. 

Näyttää siltä, kuin useita näitä vuokrasopimuskaavakkeita laadit-
taessa ei olisi käytetty tarpeellista lainopillista asian tuntemusta. Kun 
kerran lainsäädännössä ei ole minkäänlaista ohjetta kaupunkitonttien 
vuokrasopimuksiin eikä niiden käyttelyyn nähden, niin olisi toki välttä-
mätönt.ä, että kaupunginvaltuustojen vahvistamissa vuokrasopimuskaa-
voissa olisi riittävät ja selvät sään nökset sopimuksen rikko misten varall e. 

t ) Vaasan asun tokomitean mietin nÖSSI\ s . 18 on ehdotetlu \·aJlan vapaa ta vuokrA.-
maksun korotus ta vuokrasopimuksen rik komusten seuraamu ksena. 
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Mu t.ta kut.en edellisest.ä näkyy, puut.t.uvat. sellaiset. säännökset. kokonaan 
toisista sop imuksist.a , toisissa ne on rajoitet.t.u ai noast.aan muutamiin eri k-
seen määrät.t.yihin rikkomuksiin, kut.en kapakoimiseen, häiriötä t.uottavaan 
elämään y. m. sellaiseen. Niissä tapauksissa, jolloin muut. mainit.semat.to-
mat ri kkoumu kset. ovat. rikkomuksia rakennusjärjest ys tä vast.aan, täytyy 
ku itenk in olet taa maistraa ti1la olevan valta sakkomääräyksiJI ä pitää voi-
massa kunnan käskyjä. Kuit.e nki n olisi viit. t.aus kaikk ia rikkoumuksia 
seul'aaviin pakkokeinoihin sopimuskaavakkeissa paikallaan. 

Mu tt.a jos mo nen sopimuskaavakkeen määräy kset ovatkin t ässä koh-
de n lii~n hat.aroita, ovat ne taas useimmiten liian ankaroita, silloin nimit-
täi n kun rikkomukse n seuraamu kseksi en säädetetty tai ainakin edell y-
tetty vuok raoikeuden menettäminen ilman minkäänlaista korvausta. On 
omituista, et.t ä on saat et.tu antaa tarvittavaa luottoa juuri näillä ehdoilla 
hallittujen t alonasemien rake ntamiseksi, niinkuin esim. Hangon. säästö-
pankki on tehnyt sangen laajassa määrin. Jos luotonantaj iHa noin jyrkistä 
säännöksistä huolimatta ei ole oll ut. merkittävänää n tappioita kesken pure-
tuista vuokraoikeuksist a ja rakennuksista, on tämä erinomainen todistus 
asianomaisten paikkakuntain vuokramiesten kunnosta. l\lutta sitt.enkin 
täy tyy sanoa, että t uollaisten purkausehtojen alaista tontinvuokl'aa ei 
\'oida pitää luoton ka nnalta t yydyttävänä. 

Ei myöskään vuo kramaksu n korottaminen (Vallilan sopimus, Vaasan 
asu ntomietinnön ehdotus) ole mikään suotava pakkotoimenpide, se kun 
kokonaa n saat.taa mu ut.taa rakennus yrityksen taloud elliset perust eet . 
Vaan sakkojen määl'ääminen, välttämättömiksi havaittujen korj austen ja 
muiden töiden teettäminen vuokramiehen kustan nuksella ynnä muiden 
korvausten tuomitseminen näyttävät, kerta kaikkiaa n vuokramieheen 
kohdistuvina , so pivilta ja riittävilt.ä pakkotoi milta . Erit.yisistä olosu h-
teist a riippuu, onko niiden vakuudeksi vaadittava takauksia, niinku in 
Turussa , vai tyydyttävä itse rakennukse n tal'joamaan vakuuteen. 

Vallan oikeilla syillä useat kau pungit ovat pidättäneet itselleen oikeu-
den kesken vll okrakautta korvausta vastaan peruuttaa vuokratont.in omaan 

i 

hallint.aa nsa, kun t ämä osottautuu tarneelliseksi uusien ku lkuteiden avaa· ~ . . , " 
miscksi, alueen uutta jaoitusta tai muu ta kunnan yleist.ä tarvetta val'ten. 
Niin säädetään Helsingin. Vallilan sopimuksissa: . Kaup unki pidätt ää 
itsell een oikeuden alueen uuden jaoituksen toimeenpanoa t ahi kadun teet.-
tämist.ä varten ennen vuokrakauden loppua lunastaa vuokratila sen tek-
nillisen arvon mukaa n, mikä asuinhuoneukseJla on sill oisessa kunnossaan 
arvioitu na. SanoLun arvioimise n on to imiLtava kolmijäseninen sovinto-
lautakunta - - - - .. Hämeenlinnassa on vastaava määräys mutta 
korva uksesta sanot.aan vaan että se on suoritettava . laill isen arvion mu-
kaam. Kaiaanissa on nähtävästi seurattu Vallilan mallia, liittämäl lä siinä 
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mainitt.uihin peruu t.usaiheisiin , kadun t.eet.tämiseen ja uut.een jaoituksecn, 
»kaupungin yleinen t.arve.~ Ouluft t.yöväensiirt.olan so pimuksissa sanot.aan 
yksi nkert.aisest.i, et.t.ä wuok raaja on velvollinen luovut.t.amaan palstall 
rakennuksineen kaupu ngille sen omaa tarvet.t.a vart.en edellisessä kohdassa 
mainit.ulla tavalla. (kolmimiehisen laut.akunnan to imit.taman arvion no-
jalla). Porin n. k. triih itonttien» vuokrasopimuksissa pidät.etään kaupun-
gill e »oikeus t.a l·vittaessa lyhentäii vuokraaikaa korvausta vastaan tontill a 
löytyvistä rakennuksista tai niiden muut.tamisesta t.o iseen, edellisen sijaan 
annet.t.avaan tont.timaahan.. Rauman kaupungilla on sop imustensa mu-
kaan oikeus ennen vuokrakauden päättymistä lunastaa vuokratontti ra-
ken nuksineen sen silloisen todellisen arvon mukaan, mikä rakennuksilla ja 
tonttimaahan uhratuilla parannustöiJl ä on; arvioimisen toimittaa kolmi-
miehinen laut.akunta; mitä tarkoit.uksia varten lunasta minen on sa llittua, 
ei mainita. Turun vuokraton teilla. on nyt puheenalaisessa suhteessa vo i-
massa melkein sa.mat määräykset kuin Helsingin Vallilassa . Viipurin kau-
pungin yleisissä t.ontinv uokrasopimuksissa on seuraava määräys: . Jos 
kaupu nki, järjestellessään tontteja, järjestelyä va.rt.en ta.rvitsee jonkun 
osan vuokratt.ua tonttia, on vuokraaja velvollinen vaadittaessa luovutta-
maan tarvittava n alueen kaupungille kohtu uJlist.a korvausta vastaa n. Jos 
taas järjestelyssä havaitaan, että vuokraajaUe kuu luu maata , joka ei siSäll y 
hunen vuokrakontraht.iinsa, on vuokraajan vaadittaessa otettava tumä 
alue haltuunsa ja siitä suorit.ett.ava samansuuruinen vuokramaksu kuin 
muustakin osasta tonttia .• 

Muissa nyt. käsitellyissä vllokrasopimuskaavakkeissa ei ole pid~tetty 
kaupungille mitään puheenalaista la.atua olevaa luna.st.usoikeutta. 

Toi&t.a laatua on taas se lunasLu soikeus, joka muu tamissa vuokraso pi-
mu ksissa on ka.upungille pidät.etty t.ontinvuokrakeinottelujen est.ämiseksi. 
Perusmallina ovat Helsingin Vallil an tonttien vuolu-aso pimuskaavak lteen 
seuraavat. määräykset: .Vuokranot.tajalla on valta kaupu nkia kuu lusta -
matta luovut.taa vuokraoikeus to isell e; - - - . Sellaisessa luovutuksessa 
älköön vaadit.tako muuta maksua kuin kohtuullinen korvaus t.i lasta; oll en 
kaupungilla oikeus vastakkaisessa tapauksessa, - - - - lunastaa I'a-
kennukset, jossa t apauksessa vuokraoikeuskin lakkaa. ~ Rauman Lonsin 
alueen t yöväen tonttien vuokrasopimuksissa on melkein sama säännös: 
.J os luovutuksessa myyjä on va.a.tinut muuta maksua kui n kohtuullisen 
korvauksen rakennuksista ja tontin arvo n parantamiseen kulu tetuista 
kust.annuksista, niin on kaupungill a oikeus lunastaa tontin vuokraoikeus 
ja siinä olevat rakennukset - - arvioimisen mukaa n •. 

Tätä kaupungi n lunastusoikeut.ta ei ole ainakaan Helsingissä km'taa-
kaan käytetty. Tiettävästi ovat kyllä Vallil an rakennustont.tien vuokm-
oikeudet ynnä rakennukset olleet pienten kei nottelujen alaisina, mut.ta 
rahatoimikamari ei mill oi nkaan, katselmuksen toimitcttuaankin, ole ha-
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vainnut syytä olevan toteuttaa tuota kunnan oikeutta. Tarkoitusta var-
te n ei myöskään ole ollut mitään arviomäärärahaa varattuna kaupungin 
menoarviossa, niin että jokainen tuollaisen pikkutalon lunastusasia olisi 
ollut itse kaupunginvaltuuston ratkaistava. 

Tämä lunastus- eli oikeammin sanoen etuostooikeus on kotoisin Sak-
sasta, Vlm'in takasinostoehdon alaisten tontinmyyntien järjestelmästä. 
Edellytykset siis siellä ovat jossakin määrin toiset kuin täällä, missä on 
yuokrajärj estelmästä kysymys. Tarkoituksena on luonnollisesti varata 
koko ansioton maanarvonnousu ku nnalle, estää sen joutumista edes osak-
sikaan vuokramiehill e vuokrakauden kestäessä. On kuitenkin arveltu 
riittävän, että kunta vuokrakauden päättyessä saa maan arvon nousuineen 
takaisin haltuunsa. Voi asettaa epäilyksenalaiseksi, onko puheenalaisesta 
etuostooikeudesta hyötyä, mikä vastaisi tai voittaisi vuokrasuhteen mah-
dollisesta keskeytymisestä eli toisin sanoin sen epävakaisuudesta johtu vaa 
·haittaa. Tietopuolisesti katsoen lienee todellinen arvon nousun verotta-
minen varmin keino yhteiskunnan etuj en valvomiseksi tuottamatta häi-
riötä maan hallintosuhteisiin. 

Erilaisten lunastusoikeuksien käyttäminen kesken vuokrakautta voi 
saattaa luotonantajain oikeuden vaaranalaiseksi, jos nimittäin vuokraton-
tin lunastus sattuisi tapahtumaan kiinnityksenhaltijain tietämättä, niin 
etteivät osaa pitää varaansa. Tällaiset panttioikeudet eivät meillä ulotu 
rakennusten sopimuksenmukaiseen korvaukseen, kuten Itävallassa (vert. 
edellä s. 18--19). Ei ole myös meillä Suomessa säädetty eikä sovittu siitä, 
ett ä .mainitunlaisesta korvauksesta on suoritettava kiinnityksenhaltijoiUe 
heidän saatavansa etuoikeuden mukaan, niinkuin Ruotsin tonttioikeus-
lainsäädännössä on määrätty (vert. ed. s. 22) ja niinkuin lausuttiin tarpeel-
liseksi Helsingin kaupunginvaltuuston valiokunnanmietin nössä v:lta 19101). 

Jos kaupunkikunnat todellakin tahtovat saattaa tontinvuokraa yleisem-
pään käytäntöön, on niiden välttämättä ajatelt ava sen luottokelpoisuutta 
ja sill oin myöskin nyt puheenalaisessa suhteessa vakuutettava luotonanta-
jille tarpeellinen saatavain varmuus. 

Äskenmainituissa tapauksissa vuokraoikeus hukkuu kaupungin alku-
peräiseen omistusoikeuteen. Voi myöskin tapahtua toisinpäin eli niin, 
että vuokraoikeus hukkuu omistusoikeu teen, minkä vuokramies itselleen 
lu nastaa. Sell aisia muunnoksia on edellytetty tapahtuvan erikoisesti sil-
loin kuin ennen ulkopuolella esivallan vahvistamaa asemakaavaa ollut 
talonasema joutuu vakinaiseen asemakaavaan. Ehdottomin tällaista 
asiaintilan muunnosta koskeva säännös tavataan Helsingin kaupungin 
»asuntohu vilaim vuokrakaavakkeista: »Jos tila ennen vuo kra-ajan päätty-

1 Helsingin kaup. vall. paino asiakirjat 1910 N:o 61 s. 23. 
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mistä yhdist etään kaupunginasemaan, on vuokramies, jos hän tahtoo sitä 
-edelleen hallita, oikeutettu ja velvollinen silloin tapahtuvan arvion mu-
kaan lunastamaan tilan, vaa n kaupungilla on valta, vuokran estämättä, 
toimittaa tarpeellisia tontinjärjestelyitä.$ Näillä ehdoilla on rakennettu 
-esim. Kallion alue, nykyinen 11:kaupunginosa. Toisilla , vanhemmilla 
Helsingin huvilal'akennusalueilla, joilla vuokrajärjest elmä on ollut voi-
massa, esim. nykyään kivikasarmien tieltä hävinneiJlä Siltasaaren huvi-
Joilla ei ollut tuollaista lunastusoikeutta, saa tikka velvollisuutta, mutta 
tavallisesti on sielläkin hakemuksesta myönnetty sama oikeus eli etuoikeus 
lunastaa tontti arviohinnasta ilman huutokauppaa. Böölen esikaupungin 
tontinvuokrasopimuksissa on myöskin säädettynä vuokramiehen sekä lu-
nastusoikeus että -velvollisuus. Mutta Vallilan sopimuksissa ei näitä 
määräyksiä ole toistettu. Niitä perustelevasta mietinnöstä ei selviä, joh-
tuiko tämä ehkäaikeista vastaiseksi pysyttää Vallilan aluetta vuokratont-
tien alueina. 

Hämeenlinnassa on vuokramiesten lunastusoikeus vielä edullisempi 
kuin Helsingissä. Lunastushintaa ei määrätä uudella arviolla, vaan $jos 
vuokralle annettu tontti vuokrakauden kuluessa laillisessa järjestyksessä 
-yhd istetään kaupungin rakennustonttialueeseen, on vuokraajalla oikeus, 
~nnenkuin tontti omistusoikeudella myydään, omaksensa lunastaa vuok-
raamansa tontti siitä hinnasta, josta silloin maksettava _vuokra on viisi 
prosenttia". LunastusvelvoJlisuutta ei siellä ole vuokra miehelle säädetty. 

Missään muussa nyt käsiteltävänä olleessa vuokrasopimuksessa ei 
ole varattu vuokramiehelle etuoikeutta, saatikka velvollisuutta vuokra-
tontin lunastamiseen omakseen kesken vuokrakautta. 

On oltu eri mieltä siitä, tekeekö vuokraoikeuden sulaminen vuokra-
miehen ostamaan tontin omistusoikeuteen edelliseen vahvistetut kiinni-
tykset mitättömiksi, vai siirtyvätkö nämä itsestään, automaattisesti, rasit-
tamaan uutta omistusoikeutta . Edellinen käsitys on kuitenkin oikea; se 
esiintyy sekä Heimburger'in aikaisemmin toistetussa lausunnossa (s. 31) 
että Helsingin kaupunginvaltuuston valiokuntamietinnössä v:lta 19101). 

NäisSä kummassakin lausutaan julki se käsitys, että asianomaisten luoton-
antajien oikeus ei ole täysin turvattu, ellei kaupunki sitoudu olemaan vuok-
ratonttia myymättä vuokrakaude n kestäessä ilman kiinnityksenhaltijain 
suostumusta. Siis etuostooikeutta tonttiin ei tulisi vuokramiehelle myön-
tää - ei Sääntönä, kuten eräissä Helsingin vuokrasop imuksissa ja Hämeen-
linnassa, eikä avonaiseksi jätettynä mahdollisuutenakaan, niinkuin muissa 
vuokrasopimuksissa. Päinvastoin on omistusoikeuden ehdoton säil ytt ä-
minen kaupungille tontinvuokran ja yuokra.tontill a olevain rakennusten 
luottokelpoisuuden takeena. 

1) Main. mietintö s.22. 
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C. Vuokramaksu. 

Vuokramaksun laskemisperusteista eivät suinkaan kaikki käytettävät-
sopimuskaavakkeet anna tietoa, vaan niiden selvittämiseksi on ollut tar-
peellista tiedustella eri kaupunkien rahatoimikamarien käytäntöä. 

Vuokramaksuja määrättäessä käytetään pääasiallisesti kolmea eri 
menettelyä: joko määrätään maksu tontilta kokonaisuudessaan tai laske-
taan se määrämaksulla neliömetriltä tai arvioidaan tontin hinta ja pannaan 
joku sen määräprosentti vuokramaksuksL Toisissa kaupungeissa on kui-
tenkin näin määrätty vuokra maksu ainoastaan vähin vuokra maksu; sen 
jälkeen kuin se on määrätty, tarjotaan tonttia huutokaupalla enimmin 
tarjoa valle. 

Hangossa käytetään ensiksi mainittua menettelyä sekä huvila- että 
työväenpalstoilla. Edellisiltä noin 2,000-2,600 neliömetrin palstoilta on 
vuotuinen vuokramaksu 100 markkaa, mutta saattaa nousta 250 markkaan 
huvilapalstoilta, joilta on näköa.la merelle päin. Työväen tonttien pinta-
ala vaihtelee 1,000:sta 2,000:een neliömetriin ja vuosivuokra 35:stä 100:aan 
markkaan. i\'lutta kaikki nämä arviovuokrat ovat minimivuokria , sillä 
huutokauppam·enettely on sääntönä. 

Heinolan työväentonteilta on vuokramaksu 1 markka 65 p. neliö·, 
metriltä tai siitä ylöspäin. Huvilatonteilta se on 5 m. 1,000 neliömetriltä, 
kuitenkin 10 m. vähimpänä maksuna. Hlllltokauppamenettelyä ei ole 
käytetty, sillä rakennusalaa on aina ollut riittävästi tarjona. 

Helsingin Vallilassa 0 0 tontinvuokra 5 % arvioidusta tontin hinnasta, 
joka on laskettu ottamalla huomioon kustannukset maan saattamisesta 
rakennuskelpoiseksi. Sittenkun jollekin tontille" on ilmoittautunut halukas 
vuokramies, tarjotaan se huutokaupalle. 

Kuopiossa lasketaan tontinvuokra vähintään 5 pennillä neliömetriltä; 
toisissa kaupunginosissa on se korkeampikin. Huutokauppamenettelyä käy-
tetään. 

Kajaanissa on vuokramaksu 3- 5 penniä neliömetriltä. 
Porissa on alin vuotuinen vuokramaksu 2 mal'kkaa aal'ilta ja \'oi siitä 

kohota huutokauppaa toimitettaesSll.. 
Rauman Lonsin alueelta on luovutettu tontteja v uokralle 15-40 mar· 

kan vuotuisesta vuokramaksusta, I'jippuen tontin maanlaadusta. Tontit 
ovat kahta suuruutta, 300 tai 400 m2• Huutokauppamenettelyä ei ole 
käytetty, 

Turussa on omankodintonteilta vähin maksu 25 penniä, asuntoton-
teiIta ja huvilatonteilta 30 penniä, Porin maantien varrella olev.ilta ton= 
teilta 35 penniä , kaikki neliömetriltä. Huutokauppamenettelyä käy te-
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tään, mutta kuuluu rahatoimikamari haluavan tämän järjestelmän muut-
tamista. 

Viipurin työväentonteilta on kerta kaikkiaan vuokramaksu määrätty 
10 penniksi neliömetriltä 10 ensimäiseltä vuodelta, 13 penniksi seuraavilta 
10 vuodelta ja 15 penniksi vuokrakauden loppuvuosilta. 

Porvoon Myllymäen työväentonttien vuotuinen vuokra on määrätty 
40 markaksi 5 markan korotuksella joka kymme)les vuosi. Mutta niin-
kauan kuin vuokraoikeuden omistaa ja tonttia asuu henkilö, joka kuuluu 
ruumiillista työtä tekevään luokkaan ja jolla omistajaksi tullessaan oli 
kotipaikkaoikeus Porvoon kaupungissa, nauttii vuokramies 125 markan 
vuokran alennuksen. Rahatoimikamarin asia on harkita ja päättää onko 
vuokramies oikeutettu sellaiseen maksunalennukseen. Jos ei vuokramies 
itse t ai hänen perheensä asu tontilla tai jos hän vuokraa sen sekä sillä olevan 
rakennuksen toiselle tai jos vuokraoikeus luovutetaan henkilölle, joka ei 
kuulu ruumiillista työtä tekevään luokkaan tai jolla ei luovntuksen tapah-
tuessa ollut kotipaikkaoikeutta Porvoon kaupungissa, katsotaan sitä vuok-
-raoikeuden väärinkäyttämiseksi vastoin sovittua tarkoitusta ja rahatoimi-
kamarilla on valta sellaisessa tapauksessa julistaa menetetyksi vuokramie-
hen oikeuden nauttia edelleen hyväkseen vuokramaksun alennusta. 

Edellisessä selostetut vuokramaksut ovat useassa tapauksessa ainoas-
taan pohjamääriä; joko on kaupungeille silloin varattu mahdollisuus asteet-
tain korottaakseen niitä tai ovat korotukset jo alusta alkaen määrätyt. 
Tässä yhteydc3sä sivuutetaan rangaistusmääräyksinä Helsingin Vallilan 
sop imuksissa edellytetyt ja Vaasan asuntokomitean mietinnössä ehdotetut 
vuokra maksun korotukset, jotka ovat aikaisemmin olleet puheena (s. 39), 
ja käsitellään ainoastaan niitä korotuksia, jotka nähtävästi tarkoittavat 
maanal'vonnousun saattamista kunnalle jo vuokrakauden kestäessä. 

Ka.jaanissa tontinvuokra eli ,>vero~ korotetaan 10 vuoden jälkeen 50 
prosentilla ja. 10 vuoden perästä sen jälkeen taas 50 prosentilla alkuperäi-
-sestä määrästään. Kuopion vuokrasopimuskaavakkeiden mukaan vuok ra-
maksu kunkin kymmenen vuoden kuluttua nousee kymmenennellä osalla 
silloisesta summasta, Porin. Unil uodolla, jossa on voimassa 50 vuoden vuok~ 
rakaudet, on maksu määrätt;..r erikseen edelliseltä ja jälkimäiseltä puolis-
kolta vuokrakautta. Viipurin tontinvllokrain säännöllinen nousu selviää 
edellisestä. 

Rauman Lonsin asuntoallleella määrätään vuokra maksu ensimäiseksi 
25 vuokravuodeksi ja voidaan sen jälkeen, mikäli maan arvo kaupungissa 
yleensä. on noussut, korottaa enintään 100 prosentilla alkuperäisestä mää-
rästä. Raumalla 'siis korotuksen määrä on rake nnusyrityksen kannatta-
vaisuuslaskelmissa tuntemattomana tekijänä. 

Useinmainitussa Vaasan asunto komitean mietinnössä ehdotetaan 
vuokramaksuksi 4 % tontinarvosta ja % % sille tehtäväin rakonnus-
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ten arvosta. Tätä määrää voitaisii n joka 15:s vuosi arvion mukaan 
nost.aa tai laskea. Korot.us ei kuit.enkaan ei saisi olla 20 %:a suu rempi. 

Mit.ä vuokrankorot.ust.en oikeud enmukaisuuteen ja käyt ännölliseen. 
merkityksecn tulec, viitatt.akoon huomautuks iin, mit.kä on edellä t.ehty 
käsit.eltäessä tontinv uokraa ulkomailla (s. tO, 15 ja 18). 

Useat. kaupungit ovat vuok rakaavakkeissaan pidättäneet. itselleen 
oikeuden vuo kramiest.ä scn enempää kuu lematta hakea ja saada kiinni-
t.yksen t.ontin vuokraoikeuteen ja sillä olev iin rakennuksiin vuokramaksun 
va kuudeksi. HeimbUrger on aikaisemmin (s. 31) toistcLussa lausunnossaan. 
ilmaissut. käsi Lyksenään, et.t.ä tällainen kiinnit.täminen on t.arpeeto n ja turhia 
kulunkeja tuot.tava toimenpide, koska kaupungilla joka tapauksessa on 
kolmen viime vuoden vuokrarilaksuille lakiSääteinen et.uoikeus vuokra-
miehen rakennuksiin ja irt.aimistoon, mikäli niitä on it.se t.ontilla. Helsingin 
kaupunginvalt.uuston valiokunnan miet.innÖssä vuodelta 1910, jonka laa t.i-
misecn HeimbUrgel' myös oli osall isena, ilmenee ku itenkin val'Ovaisempi 
mielipide. Valiokunnan muuten . y ht.~essä HeimbUrger'in aikaisempaan lau-
sunt.oon, tuli nyt puheenalaisessa suhteessa seuraava poikkeava käsitys mcr-
kityksi: . Ehkä saattaisi t.u lkitessa voimassa olevia säännöksiä vuokralle an-
taja n etuoikeudesta maksamat.t.omalta vuokral t.a vilj elijän vuokratu lla 
alueell a olevaan irtaimist.oon ja I'akennuksiin syntyä epäil ystä, voidaanko 
sell aisen et.uoikeuden katsoa myös sovelt.uvan tontin vuokraan kaupun-
gissa, kun puheenalainen määräys on syntynyt ajatell essa maaseudu n 
vuokrasu ht.eita. Tähän nähden näyt.tää varovainen huolenpitäväisyys 
kaupungin puolelta kehoittavan että kau pungille otetaan kiinnitys vuok-
l'amaksun asia nmukaisesta suorit.t amisesta.» 1) 

D. Oikeus tila vuokrasopimuksen päättyessä. 

Vuokrasuhtecn päät.tyessä olisi luon nollisinta , että sit.ä jatkettaisii n 
edelleen. ' iin onkin useassa vuokrasopimuskaavakkeessa, kuten vuokra-
kausista puhuttaessa on mainitt.u, an nettu vuokramiehelle joko oikeus 
vuok rasuhteen jat.kamiseksi määräajaksi yli sovit.un vuokrakauden tai 
etuoikeus saamaan määrätyillä ehdoilla tontt.i uudestaan vuokralle sii nä 
t.apauksessa että kaupunki ei aio sitä toisin käyt.t.ää. Edellisist.ä jatkamis-
muodosta on jo edellisessä tchty selkoa vuokra-ajoista puhuttaessa, koska 

1) Main. mietintö s. 22. 
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se suoranaisesti perustuu alkuperäiseen vuokrasuhteeseen. Jälkimäisestä 
on esimerkkiä ainoastaan Hangosta. Hangon muissa v uokrasopimuskaa-
vakkeissa sanotaan yksinkertaisesti , että tonttiin, jol(a alkuperäisen ajan 
kuluttua uudelleen vuokrataan , on viimeisellä vuokramiehellä etuoikeus, 
mutta kylpypuiston huvilain sopimuskaavaklwissa liitetään tähän se ehto, 
että vuokramiehen on suostuttava korkeimpaan tarjoukseen, jonka joku 
muu tekee. Tämä tarjo us ei saa olla asianomaiste n kau punginviranomais-
ten määräämää vähintä vuohahintaa alempi. Mutta jos vuokrapalst a 
siirtyy toiselle vuokramiehelJe, on tämä , ellei asiasta voida hyvällä sopia, 
velvollinen lu nastamaan rakennukset SO'vi ntolautaku nnan määräämästä 
hinnasta. Ellei entinen vuokramies t yydy tähän hintaan , on hänellä oikeus 
ennen määräajan kuluttua poistaa rakennukset. 

Kun vuokrakausi päättyy, on Suomessa yleisenä, joskaan ei poikkeuk-
settomana sääntönä vuokramiehen velvollisuus poistaa vuokrato ntilla 
omistamansa rakennukset , saamatta niistä mitään korvausta. 

Hangon maanvuokrasopimuksissa sanotaan: . Vuokrakauden pää-
tyttyä eli jos tämä välikirj a jostakin syystä sitä ennen on lakannut ole-
masta voimassa, ei vuokraaja ole oiJHlutett u kaupungil ta saamaan kor-
vausta vuokrapalstalJe tehdystä työstä , istutuksista y. m. eikä myöskään 
palsta lle rakennetuista rake nnuksista, jotka vuokraajan tulee omalla kus-
tannuksella muuttaa pois, ellei muuta välipuhetta synny.~ Sama ntapaisia 
säännöksiä on Hangon muissa tontinvuokrasopimuksissa paitse edell ä 
mainituissa kylpypuiston hu viloita koskevissa. 

Helsingin vanhemmissa tontinvuokrasopimuksissa säädetään: ~Vu ok 

ran päättyessä on vuokramies velvollinen ellei kaupungin tahi jälkeen tule-
van vuokramiehen kanssa ole toisin sovittu, omal la kustannuksella heti 
purkamaan ja tilalta pois viemään kaikki sinne rakennetut huo neet, ra-
kennukset, aidat ja muut. laitokset.» Omituista kyllä Böölen esikaupungin 
vuohasopimuksissa ei ole mainittu mitään vuokramiehen velvollisuuksista 
tai oikeuksista tässä kohden, vt:\a n on nähtävästi jätetty menettely entisen 
käytännön varaan. Helsingi n Vallilan vuokl'asopimusten määräyksistä 
tulee vasta tuonnempana puhe. 

Hämeenlinnan v uokratonttien sopimuskaavakkeessa säädetään että, 
jos vuokrattu tont ti ennen vuokrakauden loppua ei ole kaupungin rakennus-
tonttialueeseen yhd istetty eikä v uokramies myöskään ole tonttia omakseen 
lunastanut, hän on velvolJinen po is viemään kaikk i tontilla olevat raken-
nu kset ja istutukset, ell ei kaup unki niitä tahdo lu nastaa, mutta ei ole oikeu-
tettu saamaan minkiiänJaista korvausta tontill a tekemistään tasoittamis-
ja t äyttämistöist.ä. 

Kuopion tontinvuokrasopimuksissa velvoitetaan vuokramiestä vuokra-
kauden lopussa, ellei muuten ole sovittu , viipymättä omalla kustannuksel-
laan muuttamaan pois tontilta kaikki huo neet, muut laitokset ja aitaukset. 
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Rauman sop imusten mukaan voidaan vuokrakauden mentyä umpee n 

toistaiseksi jatkaa vuokrasopimusta, jos kaupunki siihen suostuu ja vuok-
raaja niin haluaa. Sell aisenaan tämä määräys on jokseenkin turha; tär-
keämpi on jatko, jossa sanotaan, että vuokramies vast akkaisessa tapauk-
sessa on velvollinen korvaukse~ta siirtämään l'akennukse nsa pois, ellei 
sopimusta niiden lunastaniisesta kau pungille saada aikaan. 

Turun omankodintonttien vuokrasopimukset sisältävät vuokrakauden 
lopullisen päättymisen varalta edellisistä osaksi jonkun vCI'ran poikkeavat. 
määräykset. Niiden mukaan ovat vuokrakaude n päättyessä raken nukset, 
ellei kaupunki ole niitä lunastanut vuokramiehen toimesta tont ilta pois-
tettavat, mu tta tonttia ympäröivä aita sekä tonti lla löytyvät puut ja pen-
saat ovat sitä vasto in jätettävät paikoilleen ja lankeavat kaupungille. 
Nämä säännökset ilmenevät muunnettuina Turun kaupungin asuntotont-
tien vuokrakaavoissa: ~Vuoha-aj an päättyessä on vuo kl'aaja velvollinen, 
e llei kaupungin tai jä ll eentulevan vuok l" aa j an 
k a n s sao I e toi s i n s 0 v i t t u, heti omalla kustannuksellaan pur-
kamaan ja t ontilta pois viemää n kaikki sinne maa n päälle rakennetut huo-
neet, rakennukset ja muut laitokset. Tonttia ympäröivä aita, tontilla 
kasvavat puut ja pensaat sekä kai k kim aan 0. I a i s e 1. j 0 h d 0 1. 
ovat sitävastoin jätettävät paikoilleen ja lankeavat kaupu ngille korvauk-
setta.. ~ämä erotukset joht uvat tietenki n sii tä, että jälkimäisille talo n-
ase mille rake nnetaan arvokkaamma.t rakennukset ja laitokset ja että näi-
den tonttien rakennuksista ei missään tapauksessa ole edellytetty vuokra-
kauden lopussa korvausta suoritettavaksi, mikä taas on Illäärätyillä eh-
do illa katsottu mahdolliseksi ja säädetty Turu n oman kodin tonteille. 

Yhtävähän ku in Helsingin Böölen esikaupu ngin on Heinolan, Kajaa-
nin, Oulun, Porvoon, Porin ja Viipurin so pimuskaavakkeissa mainittu 
mitään asiai ntilasta vuokrakauden päättyesSä. !\Iutta koska rakennukset 
ovat vuokramiehen omat eikä roomalaista säännöstä .superlicies solo cedit.. 
ole meillä tunnustettu eikä myös ole mitään Säädetty raken nusten lunasta-
misesta, niin on pidettävä selvä nä , että vuokramies on velvollinen ja oikeu-
tettu silloin heti muuttamaan pois kaikki vuokratu ll a talonasemalla omis-
tamansa rakennukset, aitaukset ja muut laitolrset. Puut, pensaat ja muut 
i"stutukset lienevät maan liitännisinä jätettävät maanomis tajalle, eikä 
niistä voida korvausta vaatia , jos ei siitä ole erikseen sovittu. 

Lunastusperiaate eli kaupungi n velvollisuus lunastaa vuokratontiUa 
olevat rakennukset esiintyy Suomessa ainoastaan t-Ielsingin Vallilan ja 
Tllrun omankodintonttien vuokrasopimuksissa niiden säännösten yhtey-
dessä, jotka koskevat v uokrakauden mahdollista edelleen jatkamista mää-
räajaksi. On sentähden välttämätöntä tässä toistaa nämä säännökset 
_kokonansa . 
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Helsingin Va llHan sopimust.en asianomainen kohta kuu luu seuraavasti: 
.Siinä tapauksessa että kaupunki vuokrakauden päätt.yessä tarvitse tontt ia 
kaduntasoit.uksen tai al ueen uuden jaoituksen toimeenpa nemiseksi, on 
vuokranottajaJ la oikeus saada vuokra pitennet.yksi kymme neksi vuodeksi 
ja sitten vieläkin ky mmeneksi vuodeksi , jos hän tyytyy kaupungin kum-
paisellakin kCl'rall a viimeistään kolme vuotta ennen vuo krakauden päät -
tymistä määräämään veroon, Jos vero nousee enemmällä kuin 50 %: 11 0. 
yli viime määl'änsä eikä vuokranottaja siihen tyydy, on kaupunki oelool
linen lunaslamaan rakennukset sovintolautakunnan edellä mainitussa jär-
jestyksessä toi mittama n arvioimisen mukaan niide n silloisesta teknillisestä 
arvosta, arvon nouSun määrästä ku itenki n vähe nnettyä 25 % ensimäisen 
vuokranpitennyksen päättyessä. Sanottuun arvioon ei saa hakea muu-
tosta.. Näissä ehdoissa on kuitenkin kakSI merk ittävää epäselvyyttä. 
Ensiksikin puhut.aan ainoastaan rakennusten lunasta misesta; jos näill ä 
ta rkoitetaan ainoastaan asuinrake nnu ksia, joita yks inomaan mai nitaa n 
sii nä sopimuksen kohdassa mikä koskee kau pungi n sllol'itettavaa lunastusta 
etuostooikeut.ta kä ytettäessä (vel't, ed. s. !tO), niin voidaan kysyä , ku inka 
käy ulkohuone iden , ja joka tapauksessa ei sanota mitään aitauks ista , istu-
t.uksista ja muista mahdollisista laitoksista. Toiseksi jääpi ihmetellcn 
kysymään, mitä arvonnousu Ilo. t.ai sen osall a on t.ckcmistä teknillisen arvon 
ja sen vähennyksen kanssa. Arvoitukselle saapi kuit.enk in selitykse n Hel-
singin kaupungin 1908 vuoden valiokuntamietinnön perust.eluist.a (s. 17); 
niidcn mukaan ol isi arviohinnasta vähennet.tävä 25 % ensimäisen vuokran-
pitenn)'ksen päättyessä. Arvon nousuist.a ei siis I)erusteluissa ole puhet.ta-
kaan tässä yhteydessä. Asiaa t uskin voi y mmärtää muuten kuin että 
valiokunnan ehd ot.tama n vuokl'aso pimuskaavakkeen I,uotsinkieliseen teks-
tiin on t.ullut painov irhe: »värdestegringsbeloppet.» kun pitäisi olla $vär-
del'ingsbeloppeh, mikä sana onkin ruotsinkielisissä PCI'ust.eluissa. Tämä 
painovirhe on sitten kulkenut eteenpäin kau pungi n valt uuston päätökseen 
ja painettuihin sopimuskaavakkcisiin ja tu lee ehkä muutama n kym menen 
vuoden päästä käytäntöön sovell ettava no. aikaa nsaamaan so mia selkkauk-
sin, ellei kaupunki varo nostamasta vuokramaksua enemmällä kuin 50 %:lI a. 
Lopuksi voisi tässä tehdä saman muistutuksen kuin Tukholman Enskede-
sopimuksist.a: lu nastusvelvollisu ud en voimaanastuminen jää sen pienen 
eroavaisu uden varaan, onko vuokramaksua korotettu 50 vai 51 %. 

Turun omankodintonttie n vuo kraJ\ausi on, kuten jo ennen on mai-
nittu , 60 vuotta ja voidaan pidentää vielä 20 v uodell a korotet.t ua vuokra-
maks ua vastaan , jonka määrän al'violautaku nta. Jos vuokra pidennet yltä 
vuok ra-ajalta määrättä isiin korkeammaks i kuin lIskottuj en miesten (= al'-
violautakunnan ) ](iinteistöst.ä saa tavaksi laskema t.u lo, on kaupunki, jos 
tontinhaltija nii n vaat.ii , velvollinen lunastamaan tontilla löytyvät raken-
nukset., jota vast.oin to nttia ympäröivä ait.aus ynnä tontilla löytyvät puut. 
ja pcnsaat kOI'vauksetta joutuvat. kau pungille; ja mää rää kerrotussa suh -

'. 
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t.eessa tulevan kOl'vuuksen uskotut michet arvioimalla rakennusten tek-
nillisen arvon . Tästä arvioimisesta ei saa valittaa. Se on toimitettava 
niin hyvissä ajoin, että tuloksesta viimeistään vuotta en nen vuok rakauden 
loppua voidaan antaa vuokram iehelle tieto. Nämä TUI'un omankodin-
tonttien lunastusmääräykset ovat paljon kehitetymp iä ja tarkempia, kuin 
edellä kerrotut Vallilan tonttien lunastusehdot. Voi ehkä tehdä mu istu-
tuksen Turussa noudateUua itse periaatetta vastaan, jonka mukaan lu na5-
tusvelvoUisuus on rajoitettu ainoastaan omankodintontteihin ei.kä ulotettu 
myöskin n. k. asuntotontteihin. Tosin tulee lunastusvelvoJlisuuden täyt-
täminen edellisessä tapauksessa kaupungille huokeammaksi , mutta jos 
lu nastusvelvollisuutta soveltamalla tahdotaan ehkäistä rakennusten rap-
pioll e laskemista vuokt'akauden lopu lla, niin on tämän periaatteen toteut-
taminen paljon täl'keämpi tavallisilla asuntotonteilla, joiden l'akennukset 
ovat tarkoitetut vuolnattaviksikin, kuin omankodintonteilla. Tässä o\'at 
kaupungin puhtaasti rahataloudelliset ja asuntopoliittiset edu t toisilleen 
vastakkaiset. 

Tällaisesta pulmasta voidaan helpommin selvitä, jos varataan aikojen 
kuluessa rahastoa vuokratonteille tehtyjen rakennust en lunastamiseksi, 
niinkuin tekevät Ruotsin valtio ja Haag'in kaupunki. Sa'mallaista menet-
telyä on meillä ehdotettu Vaasan kaupunginvaltu uston asuntokomitean 
mietinnössä v:lta 1909 (s. 17), Siinä on nimittäin ehdotettu, että tontit an: 
nettaisiin vuokrall e 60 vuodeksi, että vuokramaksu olisi kokoonpantu kah-
desta osasta , nimittäin 4 %:sta tontinal'vosta ja Yz %:St3 sille tehtyjen 
rakennusten arvosta, ja että vuokrakauden päättyessä tontti rakennuksi-
neen olisi luovutettava kaupungille, jonka kuitenkin tulisi vuokramienelle 
maksaa rake nnusten alkuperäinen arvo. Tätä lu nastamista varten olisi 
jälkimäinen osa vuokramaksusta varattava rahastolcsi , jota olisi lcoroillaan 
tarkoin kasvattam inen ja jota a'inoastaan saisi käyttää mainittuun lu nas-
tuksee n (mietinnön s, 26) , r-.Iietinnön ponnet , jotka sisälsivät ylläolevat 
vuokramaksun laskemisperusteet , hyväksyttii n Vaasan kaupunginvaltuus-
ton kokouksessa 15 p. marraskuuta 1911, ja lienee kai katsottava, että val-
tuusto sillä myös oli hyväksynyt ehdotuksen lunastusrahaston perustami-
sesta, vaikl{akin se esiintyi ainoastaan perusteluissa. Sill oin päätettyä 
uutta vuokrajärjestelmää ei vielä ole päästy käytännössä toteuttamaan, 
vaan käytännölliset toimenpiteet tässä kohden ovat vielä yksityiskohtais· 
ten valmistel uj en varassa, 

Kaupunkikuntain oikeus pysyväisten erikoisrahastojen muodostami-
seen on ollut epäilyksien alainen ja onkin sen val'assa minkälaatu isista \'a-
roista kulloinkin on l,ysymys. Vaasan valtuusto ei ole epäill yt oikeutus-
taan varata tontinvuokrarahoja erityiseksi rahastoksi. ',-un kuitenkin 
tämä kysymys on erinomaisen tärkeä vastaiselle tontinvuokrapolitiikaJle, 
eritot en lunastuspcl'iaattee n siinä soveltumiselle, on tätä tlltkimnsta varte n 
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Suomen Kunnallisella KeskustoimiSlolla asiasta pyydetty lausunto, mikä 
tähän suomennettuna jäljennetään: 

- ~Voimassao leva n kunnall isasetuksen säännösten mukaiseksi ei voi-
tane katsoa sitä, että taksoilellu;a varoja pannaan rahastoksi vastaisiin 
tarpeisiin . Tämän käsityksen todistaa osaltaan oikeaksi Huotsin oikeuskäy-
täntö; kysymyksen ratkaisun oikeudellinen perusta on siell ä oleellisesti 
sama kuin omassa maassamme. 

Tästä ei kuitenkaan vo ida tehdä sitä johto päätöstä, ett.ä sama peri-
aute olisi so\"Clettava muullaisiink in kunnan val'oih in. .\Iitii tulee kunnalle 
tu levaan viinal1oiuovarojen osuuteen, on yleisesti olt u sitä miel tä , ettei sel-
laisten val'ojen mhastoksi val'aamiselle ole laill ista estettä. Samaa mieltä 
on oltu lainavaroihin nähde n, ja tässä su hteessa voidaan myös viitata nuot-
sin oikeus käytäntöön. 

Ei li ene myöskään ole\'an perusteltua aihetta si ihen, eUii sellaista kel'-
tyvien tontinvuokrain vamamista , josta nyt lähinnä on kysymys, arvos-
teltaisiin samojen perusteiden mukaan, kuin milloin on kysymys suorastaan 
taksoittamalla saatujen vUI'ojen rahastoon panemisesta. Vuokmtuloihin 
vel'rattavia ovat tässä suhteessa esim. valtion kunnalle myöntämät varat, 
kuten \' iina- ja koiraverol'ahat, ja sellaisia varoja kunta voi, ruotsalaisten 
entispäätösten mukaan , esteettömästi määrätä lis iks i ku nnallisia tarkoi-
tuksia ed istäv iin I'ahasto ih in. Ja kuitenkin voitaisiin tällaisistakin varoista 
syyllä vä ittää, että niiden I'ahastoon varaaminen saattaa välillisesti korottaa 
vuotuista taksoitusmääl'ää, kun sitä vastoin tontinvuokramaks uj ell varaa-
misella ei olis i tällainen seuraus, niitä J\lIn todenmukaisesti vä hennettäisiin 
vastaavassa määrin, ellei osa niistä varattais iin ennen mainittua laatua 
olev iin vastaisii n tarpeisiin. Samallainen tulk inta, jolla kunnan päätös-
valtail'lille tomielimille "myönnetään täydellinen harkinta va paus käyttääk-
seen varoja kunnan etuja pUl'haiten vastaavalla ta valla, näyttää olevan 
pidettävä oikea na myöskin l'luo malaiseen oikeuteen nähden, jonka sään-
nöl,set nyt pu heenalaisessa su hteessa kuu luvat samoin kuin Ruotsin lain-
si:iädä nn össä (1873 vuoden kunnallisal'letus § 6 ja 7). 

Sellainell I'ahastoksi val'aaminen, josta nyt on kysymys, ei muute n ole 
maassa mme vallan tuntematon. Tampereella on v uod esta 1875 ollut ole-
massa l'akennusl'ahasto, johon kaupunginvaltuusto aika ajoin on siirtänyt 
val'oja, jotka ovat . kel' tyneet muun muassa tontinlunastul(sista ja maan-
vuokramaksuista. ~1itään muistutuksia näiden toimenpiteiden laillisuutta 
\rastaan ei ole kuulunu t.» -

Oikeustilasta vuokrasu hteen päättyessä Helsingin kaup unginvaltu us-
ton va liokunta Y. 1910 antamassaan mietinnössä 1) antoi lausu nnon, jossa 

L) 1·l cls. ktl \lp. valt. pAin . asiakirjat 1910 N:o 6\ s. 23-:110. 
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valiokunnan jäsenet., herrat Karl Söderholm. Leo Ehmroolh ja W. F. Heim
biirger asettuivat. sille kannalle, että vuokra-ajan päätyttyä tontilla olevain 
rakennusten ja muitten kiinteäi n laitost.en tulisi jout.ua kaupungille ja että 
eräillä edellytyksillä olisi lunastusperiaatett a sovclleLtava. Tämä lausunto 
ansaitsee meillä uudenaikaist en periaatteittensa vuoksi tässä kertaamista . 
Valiokuntamietinnön asianomainen kohta kuului seuraavasti: 

- .Vuokra-ajan päätyttyä tulisi lontti y nnä sille rakennetut rak~n· 
nukset. ja kii nteät laitokset. jouLumaan kaupungille. Olisiko kaup ungi n 
tällöin suoritettava lunastus tai ei, lienee jossa in määrin lehtåvä riippu va ksi 
siitä tarkoituksesta, jota varten rakennukset aijotaan. Jos a lueelle raken-
net.aan laajoja rakennuksia, näyt.t.ää lunast.arnisvclvollisulIs kä yvä n kau -
pu ngille rasit.t.avaksi, jot.en t.ämä seikka vuoh asopim usta t.ehdessä on ot.et.-
t.a va huomioon. Jos Iwitenkin vuokra-ajan viimeisten viidentoista vuoden 
kuluessa uusi asunt.orakennus olisi tontille rakennutettu toisen sijaan, 
jonka tulipalo tai muu syy on hävittänyt, tai t.ontilla ennestään oleva asUIl-
tomkennus siitä syystii tullut. melkoisilta osiltaan uudestarakennetuksi, 
lienee vuokraaja oikeutettava saamaan kaupungil ta kor'vauksen, joka su h-
teellisena siihen aikaan, jolloin uuden rakennuksen ra kenta minen tai ent i· 
sen korjaaminen tapahtui, vastaa viidestä \"ii teenkymme neen prosentt iin 
rakennuksen rakennusarvosta arvioimisen mukaan , jonka toimittaa välitys -
lautak unta, johon kaupunki ja vuokraaj a \-ali tscvat kumpikin jäsenensä 
ja nämä yhteisesti kolmannen. Kaupungin tul ee kuitenkin siinä tapauk-
sessa saada vapaasti kor'vnuksen asemesta tar'jota vuoKraajalle vuokran 
pitennystä samanlaisill a ehdoilla , kuin ovat viimeksi määrätyt, ja niin 
pitkäksi aikaa , ettu. vuokr'aajalle taataan tontin hallinta ul'violta yiideksi-
kolmatta vuodeksi talon rakentamisesta tai korjaamisesta lukien. Kysy-
mykse n ratkaiseminen, tul eeko vuokra-aika pitennettäväksi ylläm aini~u n 
korvauksen asemesta , tu lee vuokraajan herät tää niinpian kuin uutisraken-
nus tai entisen korjaaminen on päätt.ynyt. tai vai htoehtoisesti niinpian kuin 
piirustukset uutisrakennusta tai korjattavaa rakennusta varten ovat vah-
vistetu t. los vuokl'ao ikeus on kiinnitetty saatavasta, pitäisi sellaisen lunas· 
tuksen kuu lua kiinnityksenhaltijalle määrältää n niin sUUI'ena. joka tarvit-
taisiin tämän saatavan p eittämiseksi. ~ -

E. Asuntopoliittisia erikoismääräyksiä. 

Luovut.ettaessa asui ntontteja rakellnettaviksi on Suomen kaupul l-
geissa vii me aikoina käytet.ty vuokrajäl'j estelmää ni menomaisten asunto· 
poliittist.en tarkoitusperien saavuttamiseksi. Usean kaup ungin vnokl'a -
sopimuksessa puhutaan nimenomaan työväentontltista, työväe nsiirtola n 
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tonteista, omankodintonteista j. n. e. Mutta paitse tuollaisista yleisistä 
nimityksistä ja jäl'jestelmän yleisistä piirteistä selviävät nuo. sosialipoliitti-
set tarkoitukset erityisesti vuokrasopimusten yksityiskohtaisist a säännök-
sistä , jotka kohdistuvat vuokramiesten yhteiskunnalliseen asemaa n, oma-
kotiaatteeseen, asukkijärjestelmän ehkäisemiseen y. m. Tällaisia erikois-
määräyksiä ei kuite nkaa n ole kaikissa nyt käsitell yissä sopimuskaavoissa; 
niitä puuttuu kokonaan Hangon, Helsingin va nhemmissa ja Böölen esi-
kaupungin, Kuopion, Porin, Turun asuntotonttien ja Viipul'in vuokra-
sopimuskaavak keis:;a. 

Heinola "Plaa nin" Lyömiesasunto to nttien vuokraso pimuksissa ilmenee 
sosialinen tal'koitus ainoastaan nimessä. Tarkempien yhteisk untapoliit-
tisten määräysten antaminen on niissä laimi nlyöty. Tämän johdosta ja 
koko vuokrasuhteiden epävakaisuuden tähden ovatkin näiden työväe n-
.asuntojen terveydelliset olot sangen epätyydyttäväll ä kannalla. 

Helsingin Valli lan alueen vuokJ'asopimuksissa on scul'aavat sosia li-
poliittiset sää nnökset: ,>4:I(si Vuo krat.ilalle ei saa harj oittaa mallas- eikä 
väkijuomain anniskelua eikä myyntiä. ~ ~ 11:ksi Vuokranottaj a on vel-
vollinen tilalla olevan huoneiston vuo kralle antamiseen nähden vaarin-
ottamaan mitä siitä erittäin määrätään. 12:ksi Vuokranottaja on \relvol li-
nen hankk imaa n pääsyn tila n huoneistoihin asunnontarkastuksen toimit-
tamista varten. ~ ~ J6:ksi Jos asukkie n ottamisesta annettua kieltoa 
dkotaan, tulee Ranatoimika marin antaa vuokramiehelle varotus sekä, 
jollei oikaisua määl'ätyn ajan kuluessa tapahdu , korottaa veroa ~ ~." 

Valitettavasti 11 :nnessä ja 16:nnessa kohdassa edellytettyä asukkienkieltoa . 
ei vieläkää n ole annettu eikä myös vak inaista asu ntojentarkastusta ole 
Vallilaan aikaansaatll sen paremmin kuin koko Helsinkiin kää n, vaikka 
sitä koskeva kysymys jo useat vuodet on ollut terveydenhoitolautakunnan 
\'almisteltavana. 

Hämeenlinnan tontin vuokl'asopimuksissa ei ole muuta yhteiskunta-
poliittista erikoissäännöstä l\Uin an niskelun kielto. 

Kajaanin PUl'olan asutusalueen sopimuskaavakkeissa on määräys, 
ettei tonttimaalla saa asua sellaisia henkilöitä, joita rahatoimikamal'i kiel-
tää siell ä ·olemasta. Tätä sangen yli malkaista valtaa voi kamari käyttää 
sekä terveydellisesti että siveellisesti t yydyttävien olojen aikaansaamiseksi 
ja pysyttämiseksi mainitull a a lueell a. Pelättävissä ehkä vain on, ettei 
näin laajaa toimivaltaa tulla soveltamaan samalla t armolla ku in suppeam-
pia ja tarkem pia säännöksiä ja ohjeita. 

Oulun Alalaa nilan t yöväensiirtolan. \'uokrasopimuksill a on selvä oman-
kodinjärjestelmän leima, kuten näkyy seuraavista määräyksistä: ,>Vuok-
I'aamalleen palstaJle on vuohansaaja oikeutettu rakentamaan hyväksytyn 
piirustuksen mukaa n asuinrakennuksen, joka 'siSältää korkeintaan 2 huo-
netta, keittiön ja el'ityisell ä lu valla yhden lämmitettävän vinttikamarin 
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sekä t.al'peelliset ulkohuoneet. - - Vuokra nsaaja kielletään pitämästä 
vuokralaisia palstalle rakennetuissa huoneissaan.» Asuntohygienian ja 
·tarkasLuksen etujen turvaamiseksi on vielä säädetty, cLtii v uokramies on 
velvollinen alistumaan niiden määräysten alaiseksi m. m. puhtaana])jdon 
ja terveyde nhoidon suhteen , jotka kaupungin viranoma iset määräävät 
noudatettaviksi. 

OmankodintYY I)piin kuulu vat myöskin POflloon !\ Iyllymäen asuin-
tontit. Itse varsinaise n sopimuksen edell e on vuokrakaavakkeisiin pai-
nettu seuraava , tämän asuLusryhmän asuntopoliittista merldt~Tstä kuvaava 
a lku lause: 

~ Va l mistaaksco n ruumiillise n t.yön tek ij öille Porvoon kaupungissa 
tila isuuden saamaan t.enreitii. ja t.arkoit.uksenmukaisia asunt.oja, on kau-
punginvaltuusto päät.t.änyt. järjestää kaupungin lähell ä olevalle n. Jc j\<lyI Jy-
mäelle el'uän määrän asuintanttcja. Nämä annet.aan yuakl'alle henkilöi lle, 
jot.ka kuuluvat I'llumiiJlist.a t.yöt.ä tekevään luokkaan, joilla on pitempi -
aika inen kotipaikkao ikeus kau pungissa ja ehd olla, ett.ä vuo kraaja it.se 
perhei neen asuu t.ont. ill a eikä v uokraa sitä eikä sii nä olevaa rak ennust a 
toisell e. Tämmöinen vuohaaja nautt.ii myös melko isia alen nuksia VUOkr'fI-

maksuissa.* 
Vastamainituista vuokramakslljen a lennuksista ja niiden edell yt.yk-

sistä on jo aikaise nuni n ollut puhetta vuokr-amaksu ista puhuttaessa (\'ert. 
s./15). Omankodin periaate käy parhaiten seh' ille siitä mää räyksestä , että 
vuokl'at.ulle tontill e saa Vuokl'uaja I'ukentaa ai noastaan yhden asui lwake n-
"nuksen , käsittävän väh intään kak si ja enintään kolme huonetta t ulisijalla, 
keittiö mukaanluettuna. Vuokraa ja ei ole oikeutettu I)itämään nlokra-
laista; ku itenkin on rahatoimikamari valtuutettu myöntiimään sell aisen 
oikeuden yksityistapauksessa. 

HUllman Lonsin asuntoalueq n »työväen vuokr'a tonttien sopimuskaa-
vakkoissa ovat semaavat nimenomaa n asunto· ja siveyspo liittiset määräyk-
set: . 7) Pa hen nusta herättävilä huonoa elämää ei vuokrnaja eikä hänen 
perheväkensä saa tontilla viettää. 8) Vuokr'aaja on velvollinen itse asu-
maan tontille rakennetussa talossa, ellei l'ahatoimikamal'i esitetyist ä syistä 
toisin suostu . Jos asuntoja poikkeustapauksissa vieraill e nlokrataan , on 
vuokr'aaja velvoll inen alistumaan niihin määräyksiin , joita sii nä kohden 
vuokrai n suuruuden y. m. suhteen kaupungin puolelta ehkä voidaan antaa. 
9) Tontille rakennetuissa asu nnoissa ei saa I>itää asukkeja (asunnon halt ij an 
kanssa yhdessä asuvia vieraita henkilöitä), läh impiä yksinäisiä sukulaisia 
Iulwunottamatla.» Nämä Hauman sopimukset ovat ainoat Suomessa , 
joissa kaup unki on pidättänyt itselleen oikeuden vaikuttaa Yllokratontilla 
olevien huoneist oje n vuokramääriin. 

Tltmn n. k. oma nkodintontit eivät niin täysin vastaa nimeään kuin 
e nnen mainitut Ou lu n, Porvoon ja Hallman tontit. Jo vuokrasop·imuksissa 
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edellytetää n, että niill e saadaa n I'akentaa asunto kahdelle perheell e mu tta 
ei myöskään useammalle, joten rakenn uksee n ei saa asettaa useampia kuin 
kaks i keittiötä. Jos I'akennus on tarkoitet tu ka hdelle pm'heell e, on kum-
pikin pet'lw oikeutettu tonti n l'akentamattomasta alasta saamaan vähi n-
tään viidenkymmenen neliömetrin suul'uisen kasvital'hamaan , edellyttäen 
että maa on viljelykseen soveliastå eikä muita esteitä siihen löydy. Väki-
JllOmalll myynti Ja anniskelu on tonteill a kielletty. 

f. Rakennus;är;estyksellisiä määräyksiä. 

J o ne asuntopoliittiset määräykset, joiden mukaan vuokratontin raken-
nuksia ei saa tehdä sen suul'emmaksi kooltaan , ku in että juuri sopivat yhden 
p(lI'heen omaksikodiksi tai enintää n kahdelle perheelle, ovat l'akennusjärjes-
tyksellistä laatua. Useihin sopimuskaavakkeisiin sisält yy jokseenkin täy-
dellinen I'akennusjär'jestys; t oisissa on joitakuita tä hän kuuluvia säännöksiä 
ja viittaus tarkempiin, l'akennllsjäl'jestykscssä tai tCI'veyshoidollisissa, 
yleistä järj estystä koskevissa ynnä muissa erikseen vahvitetuissa paikalli-
sia asetuksissa annettui hin ohj eis ii n ja määräyksiin; t oisissa taas on aino-
astaan tä ll ainen viittaus. Ja lopulta loisissa sop imuksissa ainoastaan 
pidätetään rahatoimikamal'ille valta tarkastaa ja hyväksyä tontille tehtä-
väin rakennusten piil'ustukset, ja määl'ätään sen ohessa teistä, kaduista, 
ojituksesta, valaistuksesta j. n. e. PuuUumatta sen enempää I'akennu~

jäl'jestyksell isten mää l'äysten yksityiskohtiin, teJldääl\ tässä seumavassa 
selkoa tämäntapaisten säännösten yleispiirteistä eri kaupungeissa . 

Hangon ~maa n\'uokra» -so pimuksissa määl'ätään, että uutisrakennuk-
sia saa ainoastaan poikkeustapauksissa tonteille raken taa , mutta silloin 
rakennuskonttorin suostumuksell a ja sen hyväksymäin piirustust en mukaan, 
'>ja on mu uten kysymyksessä olevan vllokrapalstan hallintoon, nautintoon 
ja vilj elemiseen noudatetta va voimassa olevia määl'äyksiä Rangon kau -
pungin Tel'\'eyshoitosäännöissä sekä Pol iisi- ja I>alojärjestyksessiit. Vuok!'a-
miehen t ul ee pitää asianmukaisessa kunnossa kaikki palstaan I'ajoittuvat 
tiet sekä niih in kuu lu vat I'ummut ja ojat , »ellei niiden yll äpito kuu lu kau-
pu ngille, jollekin muu lle henkilölle tai lai tokselle .• 

Sekä Hangon Stol'Svedjeäng'in että sama n kaupungin Östel'gård' in 
tilan vuokratonttien so pimuskaavakkeissa viitataan alueelle erityisest i 
vahvistett uun rake nnusjärjestykseen sekä kaupungin yleiseen terveyden-
hoitosääntöö n. Samoin säädetään kylpypuisto n huvilato ntt ien vuokra-
sopimuksissa. 

Heinolan . Plaa nin» t yöväe ntonttien mllutenldn nii n köyhistii sopimus-
kaavakkeista ei tapaa ffillula mkennusjärjestyksen tapaista määräYf'tä, 

• 
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kuin seUI'aa\'an, siinä tarpeellista »ei»-sanaakin puuttuva n lauseen: »sekä 
vuokraaja [e i] saa tontille ilman el'j suostumusta laittaa mitään tehdas-
eli liikelaitosta». 

Helsingin 
velvoUisuut.ta. 
määräykset: 

kaupungin va nhemmissa, .asunt.ohuviloita 
koskevissa vuokrasop imuskaa vakkeissa 

ilman viljelys-
on seuraavat 

l:ksi). Tilalle on ennen -- - - vuoden pllä llymistä rakennettava s irot huone-
ukset, ja uudisrakennuksen saa rakentaa ainoastaa n sellaisen piirustuksen mukaan, 
j·oka on seko. rakennuksen ulkomuotoon että sen sijoittamiseen nahden kaupungin puo-
esta hyvo.ksytty, Sillä uhalla eUo. rakennus voidaan purkaa lahi muuttaa toisenlaiseksi 
vuokramiehen kustannuksella . Tilalle ei saa, hankkimaUa siihen erityislll lupaa kau· 
pungin puolesta, perustaa lehdasta tahi muuta toollisuuslaitosta, eikä s iitä anlaa paikkaa 
kasarmi· tahi salrashuonelailoksiJle, eiko. sin ne myöskMn sijoittaa ravintolaa, anniskelu· 
paikkaa tai muuta samanlaista laitos ta. 

2:ksi). Vuokramies on velvollinen aitaamaan hänelle hlo"utetun alueen s irolla 
pystyaidalla. 

3:ksi). Multaa, savea, hiekkaa lahi muita rnaalajeja ei saa tila lta poisviedä eikä 
s iellä käyttl!.ä teollisuustarkoituksiin, mutta kiviä ja vuorta on vuokramiehen lupa, 
tehtyään ilmoituksen kaupun~ ininsinöörille ja hanen osotu ksensa mukaisesti , pois-
vieläväksi lou hia tai jättM tOIsen IOllhiltavaksi. 

Näiden sää nnösten lisäksi t uJ ee vielä sopimuksen lopussa määräys, että 
tontille rakennettaessa on noudatettava niitä ohjeita, jotka kaupungin-
valtuusto on maaliskuun 12 p. 1889 vahvista nut tahi joita vastedes ehkä 
annetaan. 

Helsingin Vallilan vuohasopimuksissa viitataan kaupunginvaltuuston 
alueelle 6 p. lokakuuta 1908 vahvistamaan ja maaliskuun 7 p.191'1 muutta-
maan raken nusjärjestyksee n. Tehtyä J'akenn usta ei saa kaupungin myön-
nytyksettä koko naan eikä osittain purkaa. Jos joku osa rakennusta palaa, 
on se viipymättä jälleen J'akennettava. Sama koskee tietysti koko ra-
kennusta , vaikkei sitä kaavakkeessa sanota. Vuokramiehen on pidettävä 
puolet t.onttiin rajoittu va n katuosuuden leveyttä puhtaana. Hän on myös 
velvoll inen ympäröimään tonti n aitaukselJa. Kaupunki pidättää itselleen 
oikeuden teettää tarpeelliset johdot vuokramaa han tahi sen yli. Vahi n-
gon, mikä tilstä voi koitua vuohamiehelle, korvaa kaupunki arvion mu-
kaan. 

BööJcn esikaupungin kaa voissa on niinikää n viittaus crityiseen 
l'akennusjäl'jcstykseen sekä määrä:y ksiä aitaus- ja puhtaanapitoveJvolJi-
suudest.a. 

Hämeenlinnan tontinvuokrasopimuksissa on ensin määräys, että tontti 
on aidattava ja asuttavaksi rakennettava rahatoimikamarin hyväksymäin 
piirustusten mukaan , sekä sitten Cl'inäisiä rakennusjärjestyksen luontoisia 
säännöksiä. Tu lisijojen suhteen viitataan kuitenkin kaupungin voimassa 
olevaan rakennussääntöön. TerveydenhoidoJlisessa suhteessa on myös 
vuokra miehen noudatet.ta va kaupungissa voi massaolevia määräyksiä . 

• 
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Vuokratontille ei saa ilman erity istä lupaa rakentaa tehdasta tahi muuta 
teollisuuslaitosta. Vuokramies on velvollinen pitämään puolet kadun 
leveydcstä hyväksyttäväsSii kunnossa, mutta kaupunki vapauttaa itsensä 
toistaiseksi katujen rakentamisvelvollislJudesta. 

i\'lyöski n Kajaanin. Purolan asutusalueella on edtyinen 18 p. huhti-
kuuta 1912 vahvist ettu rakennusjärjestys. Kuitenkin sisältää so pimus-
kaavake se nkin määräyksen, ett ei rakennuksia saa" sijoittaa neljää metriä 
lähemmäksi naapurin rajaa. PUI'kausk ielto ja uudestirakentamisvelvolli-
SIIUS ovat Hel si ngin Vallilan-sop imust en mukaiset. Kaupungin terveyden-
hoito-, poliisi- ja palosääntöihin viitataan. Kaupunki ei ole velvollinen 
eikä vuokramies oikeutettu vaatimaan kaupunkia rakentamaan tontille 
katuja eikä valaistuslaitteita. 

Kuopiossa ovat vuokrato ntin rakennukset tehtävät siinä järjestyksessä 
kuin kaupungin rakennusjärjestys määrää. Piirustukset tarkastaa ja 
hyväksyy rahatoimikamari. Teiden sekä kuntoon-paneminen että ylläpito 
on vuokramiesten asiana , kunkin tonttinsa kohdalta, 

Oulun Alalaanilan työväensiirtolain sopimuksissa viitataan niihin 
määräyksiin rak ennusjärjestyksen, puhtaanapidon, terveydenhoidon ja 
järjestyksenpidon suhteen, mitkä kaupungin viranomaiset määräävät 
noudatettaviksi. Mitä tei hin tulee, vuokramies on velvollinen palstansa 
kohdalla pitämään kunnossa tiet oji neen , mitkä kaupunki siirtolaa perus-
taessa on kuntoon pannut. 

Porin Hiihitonttien,> gopimuksissa on ainoastaan määräyksiä f'aken-
nusten sijoittelusta tontille, Porin Heposaaren tontinvuokrakirjat t uskin 
sisältävät muuta kuin rakennusjärjestyksen luontoisia säännöksiä, Saman 
kaupungin Uniluodon tontinvuokrasopimuksissa on sam9in , Porissakin 
ovat r'akennuspiirustukset rahatoimikamar'in tarkastet~avat. 

Porvoon työväentonttien vuokrasopimuksiin on myös otettu siksi 
täydelliset rakennusjärjestykselliset ohjeet - tä~'deJlisemmät kuin Porissa 
- eLtä mihinkään eri rakennusjärjestykseen ei ole viitattu, .'Iäiden sopi-
musten mukaan kaupunki ei ole maanomistajana velvollinen kustantamaan 
valoa, kivitettyjä teitä, lumenajoa, likaviemäreitä tai muuta sellaista enem-
pää t ontin sisä- kuin ulkopuolelJakaan. 

Turun tontin vuokraso pimuksissa on rakennusvelvollisuudesta samal-
laiset määräykset k uin Helsingin Vallilan-sopimuksissa , Asunto- ja oman-
kodin-tontteja saa käyttää ainoastaa n asuntota,'koituksiin eikä niinmuo-
doin ammattiin, joka savun, hajun tai muun johdosta voi tulla vasten-
mieJiseksi seudun asukkaille, Rakennuksia, aitauksia y. m, I'akennettaessa 
on noudatettava voimassaolevia tai vastedes voimaan a.stllvia määräyksiä, 
Ennenkuin asuntotontiJI e rakennettava .'akennus saadaan ottaa tarkoi-
tustaan varten käytäntöön, on tontti vuok ra miehen kustannuksella varus-
tettava kaupungin viemäri verkkoon yhdistetyllä viemärijohd olla, Raken-

\ 
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neUavuksi luovu1.e1.t.u omankod int.ontti VUI'ost etaan sitä \"ast.oin viipy mätLä 
viemäri johdoll a ja lokakaivoUa ka upungin kustannuksella. Oikeud esta 
käyttää tätä johtoa ja lokalruivoa on tontinhaltij an SUOI'iteLtavu määrätty 
vuotuinen korvaus vuokl'amaksull lisäksi. Omankodintonttien mut.ta ei 
asuntotonttien sopimuksissa oikculetaan kaupunki johtamaan tarpeellisia 
johtoj a tontin kaut t a ja sen yli. 

Kaduista ja pu htaanapidosta on näissä Turun sopimuksissa to isistaan 
jonkuIn'cl'ra n CI'iä\'ät määräykset. Koska ne muu ten, varsinkin asun Lo-
tonttien osalta. ovat cl'iko isen täydelliset ja seikkapcl'äiset , toistetaa n ne 
tässä sell aisinaan. 

Asuntotontit: 

~ Kaupunki toimittaa ja kustantaa tontliin kuuluvan kaluosuuden tasoituksen 
ja soralla laskemisen. Samaten oltaa kaupunki kuudennen vuoden kuluessa, luovulu5-
plliVäsl!llu kien, toimittaakseen tontin katuosan ajotien muserroittamisen sek!l sen jalka-
k!ly täväll kiveäm isen ehdolla et ll!, vuokraaj a ensimäislen viiden , 'uokra vuoden aikana 
viidennellä osalla vuosittain toukokuun kuluessa kaupu ngin rahastOO lI suorittaa ko-
va uksen kerrotusta t,vöslä, jonka kusta nnus on vahvistetlu ....... . . .. . markaksi 

penn iksi; eikä tontinhaltija ole oikeutettu saamaan kOI'koa noista hänen sellaisessa 
suhteessa tekemistään maksuista , muUa tu lee kaupunki korvauksena s iita omalla kus-
tannuksellaan pitäm!län kadun kunnossa sanoltuina viitenä vuonna, Tontin katu-
osuutena pidetään tont in viereis ia ka tuja puolelta leveydeltäll.n, ellei lontti s ijaitse avo-
naisen palkan varrella , missä tapauksessa kahdeksan metrin le\'yinen alue ton tin etu -
puolella ka tsotaan sen katuosuudeksi. 

Vuokraaja ei ole kie lletty, jos han niin haluaa, saamasta katua muserroiduksija 
kivet yksi aikaisem min kuin ylla on mainittu , mulla on hän s iinä tapauksessa velvollinen 
sil ll. ennen kaupun~in rahastoon maksamaan t~'ös tä jOhtu vat kustannukset, pois luet-
tuina ehkä jo suorItetut lyhennykset. 

Kadun kunnossapidosta sen tultua muserroiduksi ja kivet yksi lulee yuokraaja n 
Suorittaa. , . . . markan .... penn in suurui nen korvaus, joka on toukokuussa kaupun-
~in rahastoon maksettava. Tiihan so pimukseen ei sisälly pnlltaanapito eika IU llwnlnonti , 
Jotka kuuluvat vuokraajillle. 

J os jalkakäylävlUln tai ajotiehen heti tai myöhemmin kliy tetläis iin parempia 
aineksia kuin yllä on sa nottu, tulee tontinhallijan korvata kaupungille paremman ja 
huonomman katukivit~'ksen hinnan ero ja suorittaa se- korva us, jonka maini tunlaisen 
ki\"ityksen kun nossapito vaatii. 

OmanklJdintontit: 

. Kau punki toimittaa ja kustantaa tontli in kuulu van ka tuosan laskemisen ja 
kunnossapidon, minkä ka tllosan muodostavat tontin viereiset kadut puolelta leveydel. 
tMn, elIeL tontti sijaitse avonaisen paikan varrella, miSSli tapauksessa kahdeksan metrin 
le\'yinen alue tontin elupuole lla ka tsotaan sen kalltosuudeksi. Viimeist ll.ll.n kuuden 
vuoden ku luessa, vuokrasopimuksen tekemisestä lukien, on katu oleva joko kivitett>' 
tai muserroiUu rahatoimikamarin harkinnan mukaan. 

Tontin katuosuuden puhtaa napito ja lumen pois taminen siltä kuuluvat silll\"astoin 
vuokraajalle .• -

Viip/uin tontinvlI okraso pimuksiin on nähtävästi otet tu kaikki ne 
/'ake nnllsjärjest yksell luontoiset määräykset , mitkä on kat sottu tarpeel-
lisiksi. 1\1 itään viittalIsta niissä ei tehdä erityiseen I'akennllsjärj est yksee n, 
\'aan kyllii terveydenhoito- ja pa losää ntöihin . T ontinhaltija on velvolli nen 
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kuntoon saattamaan ja hyvässä kunnossa pitämään toisen puolen ton tin 
viereisestä kadusta tahi t iestä samoin ku in myös t onti n lä pi tai sen vieressä 
kulkevista oj ista. 

Edellisestä katsau ksesta näk yy, et tä maassa mme ei ole kehittynyt mi-
tään val'maa käytäntöä mitä tontinvuo krasopi musten ja rakennusjärjestys-
sää nnösten keskinäiseen suhteesee n tu lee . Vä hemmin t yydyttävä on !;el-
lainen jäl'jeste lmä tai järjestelmättömyys, et tä r'ake nnusjärjes tyksen lu on-
toisia sää nnöksiä on se kä vHokrasopim uksissa ett ä erityisessä I'ake.nn us-
järj esty ksessä. Selvintä ja kä~ftännöll isintä on t ietysti, että puheenalaiset 
säännökset kaikki ovat löydettävissä y hdestä paikasta, joko so pimul1sesta 
tai el'ityisestä I'a ken nusjäl'jestyksestä. ~ I issä vuo kra muotoa on tarkoitett u 
vain vä liaikaiseksi to ntin lu ovu tusmu odoksi, \'o i olla mukavinta ottaa niin 
paljon raken nusjäl'jestyssäännöksiä. kuin su in kin mahd ollista, itse nrokr'a-
sopimukseen; si in ii vllokl'amie hellä silloin on ticdossaan kaikki ne ehdot, 
joiden alaisena hänen oikeute nsa on. ~"lilloin vuokr'am uotoa taas ajatell aan 
pysy,'äksi Illovutusmuodoks i. olipa tontti varsinaisessa asemakaavassa 
ta i ei ja tu lipa se jälkimiiisessä tapauksessa josk1ls asemakaavaan otetuksi 
tai ei, sill oin on myös paras a lu~t.a a llwen järjestää vuok rattava alue nii n 
kauj)ungi ntapaiselcsi, ku in mahdolli~ta , ja niin ollen myös laatia sille varsi-
nainen ja täydell inen rakennusjäl'jestys. 

Mitä sitten er'ikoisesti kulk uteihin, viemärilaitokseen ja vnJaist uksee n 
tulee , ovat useat pie nemrnät kaupungit. jättäneet vuokratonttien asukkaat 
oma n onnensa nojaan. Vall a n toisi n on ennen muita menetell yt TU I'u n 
kaupu nk i ja sii nä menetellyt oikein. i\ lyöskin Helsi ngin Vallilassa on 
kaupunki teet.tänyt t.iet ja vie märicn piiäjohdot, ennenkui n tontteja on 
ilmoite t. tu vlI olO'a Ltavaksi. Va laistus on Vallil assa alussa ollut puutteel-
linen, mutta ,'ähitell en ulotetaan sin ne kaup ungi n säännöllistä valaistus' 
vel'kkoa. Tosi n jonku n ka upungin uudella alueell aan suoritettavat es i-
työt pllhecnalais issa kohden aiheut.t avat ton1,ill\fuokrain korot.tamista 
jonkun vel'l'un kO l"kcammiks i, ku in jos annettaisiin \' uokralle vain raaka maa, 
ilman kul ku t.eit.ä , viemäl'eitä y. m. ~'I utta jos kerran vuok r'ajärjestelmää 
käytetää n yhteiskuntapoliittisessa mielessä, on ku nt.a velvollinen sella i-
see n yhteisku nn alliseen hu olenpitoon , ettei tontinvuokrall e pel'ustettu 
asut.us, t yöväensiir'tola, miksi sitä ku tsu ttaneek in, alusta pitäen jiiä 
pimeyden ja sii vo ttomuuden pesäksi. Sellaisesta huole npidosta kannatt.aa 
kyll ä kunno llisten vuo kr'amieste n maksaa vuosittain joku penni lisää 
neliömetl'ilt ä. Sell aisen huolenpidon puutteessa taas tuollainen ' siirtoj a 
muodost.uu epät.erveelliseksi ja rauhat.tomaksi kaupungin kasvannaiseksi . 
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G. Vuokratonttien rakennusluotto. 

Asuntokysymys on, kuten tunnettua, kokoo npa nt u useasta alikysy-
mykses tä. Alkeellisimmat. näistä ovat maa kysymys ja luottokysymys. 
Nämä ovat toistensa kanssa omituisessa vourovaiku t uksessa. Kuta hel-
pommaksi on järjestetty raken nusalan tarjonta, tonti nvuohamuotoa käyt-
tä mäll ä, sitä vaikeammaksi on käynyt.luoton saa nti itse ['aken nusto imintaa 
varte n, ellei vuokramuotoa ole niin ta rkoin ja varovas ti kehitett.y, ett ä 
vuokl'aoikeus ynnä vuo kratontilla olevat raken nu kset. voivat tarjota vuokra-
kauden kestäessä kuoleutuv ille lainoille oman to nt in ja sill ä olevai n raken-
nusten veroiseu vaku uden . Ja sittenkin on osottautunuL tarpeelliseksi 
että yhteiskunta itse on ryhtynyt välttämätön tä luotonantoa järjest ämää n 
ta i takauksell aan tur vaa maa n, ainakin mikä li tul ee toissij aisiin kiinnitys-
lainoihin. 

Tontinvuo h an yleisiä pel'usteita selosteltaessa jälj ennetystä Hei m-
bi.irgel"in lausunnosta selviävät tontinv uokran ja \'llOhatontilla olev ien 
I'akennusten luottokelpoisuuden perusteet. Perusehtona on mahdolli-
suus siirtää vuokraoikeus toisell e henkilölle maanomistajaa ku ule matta 
(Kiinnit ysasetuksen 2 §). Edellä käsitell yistii vuokraso pimuksista täyt-
tävät tätä ehtoa seuraavat: Hangon, Helsingin Vall ilan ja Böölen, Hä
meenlinnan, Kajaanin, Porin Reposaaren ja Un iluodo n, Porvoon, Rau 
man, Turun ja Viipurin muu t sopimukset, paitsi Uuraansaal'en ja Lavan· 
saal'en lastauspaikka in I'aken nustont tien vuokrasopimllkset . l\'1 ainittua 
ehtoa vnstamainitLuj en lisäksi eivät täy tä Helsingin vanhemmat, n. k. 
asunto huvilai n, Heinolan, Kuopion, Oldun Alalaanilan ja Porin n. k. riihi-
tonttien sopimuskaavakkeet. 

Mai nittava on, että Helsingin asuntohu vilain haltijoille enimmäkseen 
on hakemu ksesta myö nnetty itse vuokrasopimu.ksista puuttuya \'apaa 
siil·tämisoikeus. 

i\-1ill oin vuoktaoikeus on vapaasti siirrettävissä , on siirrosta ku itenkin 
aina määräajassa tehtävä rahato imikamarille ilmo itus, useimmiten sillä 
uhalla että entinen vuokl-amies mu uten jää vastuunalaiseksi vuokramak· 
sujen suorituJ{sesta. Hämeenlin nasta on vielä sirrost a maksett ava 25 
markan maksu ka upungille. Kaup ungin etuostooikeudesta tontinvuok['a-
oikeutta siirrettäessä on oll ut aikaisemmin pu he (s. 41) samoin ku in siitä 
vaikutuksesta, mikä täll aisella etuostoIla saattaa oll a luotonantajai n oikeu-
teen. Niinikää n on aikaisemmi n käsitelty muita tapauksia, joll oi n vuokl'a-
oikeus saattaa keskeytyä kesken vuokrakautta. Tältä kannalta t uskin 
mikään Suomessa voimassa oleva tontinvuokrasop imus kestää ankal'oita 
luottokelpoisuuden vaatimuksia. 
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Suomen kaupungeista ainoastaan Helsinki Ja Por"oo itse tarjoavat 
luottoa rakennustoiminnan edistämiseksi vuokratonteilla. 

Luopuessaan aikaisemmasta päätöksestä, joka tarkoitti kunnan itsensä 
harjoittamaa asuntojen rakentamista Vallilan alueella, Helsingin kaupungin 
valtuusto v. 1911 päätti osottaa äskenmainittuun .tarkoitukseen varatut 
250,000 markkaa anneUaviksi rakennuslainoina uusien asuntojen teettä-
miseksi sanotulle alueelle. Rahatoimikamarin esityksestä annettiin rahasto 
kamarin hoidettavaksi valtuuston vahvistamain ohjeiden mukaan. Lainat 
myönnetään myöhempää, 50- 75 %: ia rakennusten arvosta vastaavaa 
kiinnitystä vastaan. Korko on 5 % ja lainoja maksetaan 1/25-osalla vuo-
sittain. Kaupungissa toimivain Säästöpankkien kanssa on periaatteessa 
s(wittu, että ne antavat ensimäiset kiinnityslainat aina 50 %:iin asti raken-
nusten arvosta, missä kaup unki myöntää myöhemmän kiinnityslainan. 
Koko $VaUilan lainara hasto$ on jo lainassa. 

Suuremman merkityksen saanee Helsingin kaupunginvaltuuston pää-
töksellään 29 p:ltä huhtikuuta 1913 perustama 2 miljoonan $Helsingin 
kaupungin yleishyödyllisen I'akennnstoiminnan edistämislainarahasto 
Lainarahastolle vahvistettiin 11 p. marraskuuta s. v. säännöt, joiden täl'-
keimmät säännökset tässä kerrataan: 

Helsingin kaupungin yleishyödyllisen rakennustoiminnan edistämis-
lainarahaston tarkoituksena on osakeyhtiölle, osuuskunnill e, Säätiöille, 
yhdistyksill e ja yksityisille henkilöille myönnettävillä kuoletuslainoilla, 
keinottelua estiivillä ehdoilla, ed istää terveydellisesti tyydyttäväi n, enin-
tään kaksi huonetta ja keittiön käsittäviä pieniä asuinhuoneistoja sisältä -
v ien rakennusten teettämistä. Rahastosta myönnetään lainoja toista tai 
myöhempää viidestäkymmenestä viiteenyhdeksätt ä prosenttiin kiinteistön 
arvosta vastaavaa kiinnitysvakuutta vastaan. Lainain vuot uismaksu 
on kuusi prosenttia, josta viisi ja neljäsosa prosenttia korkoa ja jäännös 
kuoletusta. Rahastosta myönnetään lainoja ainoastaan uutisrakennuksen 
teettämistä varten tontille, jonka kaupunki on suorastaan lainanhankkijalle 
luovuttanut. Yksityiselle henkilölle ei myönnetä lainaa useampaan kuin 
yhteen kiinteistöön, eikä viittätuhatta markkaa suurempaa lainaa. Yhtiön, 
osuuskunnan tai yhdistyksen ollessa lainanottajana, älköön rakennusyri-
tyksen osakkaille jaettako suu rempaa vuosiosinkoa kuin kuusi pl'osent-
tia osakepääOmaJle tai muuten yrit ykseen tehd yille maksuille, ku itenkin 
niin että, jos voitto jonakin vuo nna ei ole sallinut kuuden prosentin osin-
koa, erotus voidaan suorittaa jonkun seuraavan v uoden voitosta; älköönkä 
muullaista hyvitystä osakkaall e annettako. Liittymän, jonka tarkoituksena 
on antaa osaka<;ten vä hitellen lunastaa yrityksen teettämiä omia koteja, 
olkoon valta lukea voittoa osakasten hyväksi myöskin yksityisten asu nto-
jen hinnan vähennysmalomna. Yhtiön , osuuskunnan tai yhdistyksen osak-
kaalia ei ole oikeutta useampaan kuin y hteen asuin huoneistoon lainoite-
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Lussa kiinleistössä. Asu inhuoneiston haltija älköön ilman lainaJ'ahaslon 
hallitukse n suost.umusta t.o isell e vuokrat.ko huoneistoa eikä sen osaa äl· 
köö nkä pitäkö luonaan asu massa muita. ku in oman perheensä j äse niä. 
Laina rahaston hallituksen tul ee vahv istaa kunkin af'u inhuoneiston Vllo]{ I'an 
kol'!{cin sallittu mää,'ä. 

Porlloon kaupunginvaltuusto päätti Y. 1912, hclpotta.nkseen mkennus-
to imint.aa vuokl'aLontciksi järjestet.tä \·ällä uudella a lueella. määrätä er'äästä 
testamc ntt.irahastosta 50,000 markkaa annetlaviksi eni ntään 2,500 markan 
la inoi na yhden huoneen ja keittiön t.yöväc nasu ntoihi n sekä enintään 3,000 
ma rkan lainoina kahden huoneen ja keittiön asu ntoihin, minkä ohessa 
päätettiin hankkia työvä('nasuntojcn mallipiirustuksia tonti nvuok ramiesten 
maksuttomasti käytettU viksi . Rakcnnuslainain 1\Ol'ko määl'ättiin 5 %:ksi, 
ja. kuoletus 1 0fo: ksi. 1) 

V(tasan asu ntokomitea suunnitteli useinmai nit ussa mieti nnössään 
yleishyödyl lisen I'aken nusy htiön muodostamista, joka t.eettäisi työväell~ 

as untoja kaupungin järjestä mille vuokratonteille ja jonka ottamista lai-
noista kunta menisi takauksee n määrättyyn ra.ja.an asti. Tätä su nnitelmna 
ei vielä ole toteutettu . 

.\Iainitsemista ansaitsee, että Hangon ja PorVOQn sääsl6[J(lnkit, va l"$inll ill 
edelli nen a ina pel'Ustamisestaan lähtien (v. 1R81), ovat järjestelmäUisellä 
Jainanannolla kannattaneet t yöväestön omankodinhankkeita mainittujen 
kaupu nkien ulkopuolella vaJ'sina ista asemakaavaa olevilla vllokrato ntcilla. 
Ha ngon säästöpankin 25-v ll otiskCl'tomu ksessa on parissakin kohden el'i-
koisella tyydytyksell ä puhu ttu tä män lainausloiminnan on nellisista tu lok-
sista. 

3. 

Kaupunkimaan vuokraaminen erinäisiin tarkoituksiin. 

A. Huvilapa lsta in vuokraaminen vilje lysve lvollisuudella . 

Edem!?essä on lal"jona oleyan aineiston nojalla verraten laajasti tehty 
selkoa varsi na iste n asuin tonttien vuokrasta Suomen kaup ungeissa. Siinä 
käsi tell yt sopimllskaavakkcet v uokraehtoi neen ovat ansai nneet penLsteel-
Iisem l)aa käyttelyä, ne kun sllurelt a osaltaan koskevat t yöväenasunto-

1) LeQ Ehrnrooth, SUl.dernas hosladsrråga, s. 1:1. Föreningens rör rril.mj. ar allman-
nyU. hyggnadsverksam het publikat ioner N:o 8. 
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kysymyksen ratkaisuyl'ityksiä ja siis ovat mitä tä r'keimpiä todistuskappa-
leita ku nnallisesta poJitiikas tamme tä ll ä yhteiskunnallisell a alall a. 

Seuraavassa taas vähemmin seikkaperäisesti käsitellään kaup unki-
maan vlIokl'aamista muihin tarkoituksii n, eikä siinä suhteessa olekaan ollut 
niin laajaa ai neistoa käytettävissä kuin va rsinaisten asui n tonttien vuokraan 
nähden. Lähi nnä otetaan puheeksi maapalstoje n vuokraaminen sekä asut: 
taviksi että samalla vilj eltäviksi. Tähän kuul uvia vuohasopimuskaava k-
keita on ollut käy tettävisSä ainoastaan Helsingistä, Kuopiosta ja Tam-
pereelta, minkä ohessa TUI'lIll kaup ungi n va ltuuston painelllissa asia-
kirj oissa v: lta '19 10 n:o 3 on ehdotus huvilatonttien vuokruso pimukseksi, 
mikä ehdotus kylläkin hyv in läheisesti liit.t yy ennen puheenao lleisiin Tu-
run asuintonttien vuohasopimuksii n. 

Helsingin kau pungin van hemmat I luoka n maanv uokrasopimukset 
ovat sovell etut sellaisille kau pu ngin alaisille tiluksille, jotka saattavat käs it-
tää sekä peltoa, niittyä ja puutarhaa että laidunta, metsämaata , vuorta 
ja muuta joutomaata, Vuokraaika on määrätty 30 vuodeksi ja palstoille 
on määrätty ~pohjavel'o. I'ukiissu, mikä suoritetaan vastaa vall a rahamää-
räll ä kaupungin rahato imikonttoriin. Tila lle on ell ne n määl'äo.jan kulutl,ua 
tehtävä sievät rakennukset.; uutisrakennuksen saa suorittaa ainoastaan kau-
pungin viranomaisten hyväksymäin piil·ust.usten mu kaa n, sillä uhalla ett ä 
"akennus muute n puretaan tai korjataan toisella iseksi \'llOk l'amiehen kus-
t·annuksell a. Tilalle ei saa ilman eri suostumusta perustaa tehdasta tai 
muuta t.eollisuuslaitosta, siitä ei saa luovuttaa Maa kasarmi- t ai sail'Mla-
,·ake nn uksille eikä myöskään saa sill e sijoittaa ravintolaa, anniskelua tai 
muuta sen tapaista laitosta, joka veisi häiritä naapureita, Vuokramiehen 
tu lee Jl yvi n hoitaa kai kkia ti luksia ja panna toimeen uutisv ilj elyksiä mikä li 
siihen ti laisuu tta 011, hoitaa lehtikujia ja kau nistuspu ita, pitää aitauksia 
lainmukaisessa voimassa j. n. e. ~Ielsää on hoidettava eikä sitä saa kaataa 
muu ten ku in viljelysalan I'aivaa mista vllI'ten. Nä in kaadet t uj a sekä tuulen 
kaatamia ja kuivett uneita puita saa vuokramies käyttää omaksi hyödyl<-
seen ka upungin metsä vartijan tarkastukse n alaisena, ;\Ioltaa, savea, 
hiekkaa ta i muita maalajeja ei saa ku let taa pois tilalta tai siell ä I;äyttiiä 
teoll isllustarkoitukseen; sitä vastoin on vuokramiehellä valta, ilmoitettuaa n 
asia~ ta kaupu ngininsinöörille ja tämän oso~ukse n mukaa n, lou hi a kiveä 
poisvietäväksi tai luovuttaa louhiminen toiselle henkilöll e. Jos l<all pu nki 
vuok,'akauden kuluessa tarvitsee t il aa yle ise~n tarpeeseen, on vlIok,'amies 
velvollinen, kuud en k\lu kau den irtisanomisen jälkeen , kalenterivuodfln 
lopussa luopumaan t il asta korvausta vastaa n. Tätä varten on silloin koh -
tu ullisesti anioitava kaikki ne rakennukset, jotka ovat tarpeellisia tila n 
asumiseksi ja hoitoon ja mitkä on te hty asianomaisessa järjestyksessä, 
vuohakauden aikana toimitetu t uu tisvi lje l ~' kset, joiden kustan nus ei vielä 
ole tu llu t sadoilla korvatuksi, sekä \·uokramiehen teettä mät istu tukset , 
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uudet aitaukset y. Jl L Muu t ku in äske n mainitut rakennukset ovat tilalta 
poistettavat. Vuokrn kaude n säännöUisesti päiHlyessä noudatetaan toista 
menettelyä. Silloinkin toimitetaan tila n ja raken nusten katselmus ja arvioi· 
minen , ja jos vuokra mies ei ha lua poistaa tai myy dä asia nomaisessa järjes-
tyksessä teettä mää nsä ,'a ken nusta, on hänen tässä tilaisuud essa siitä tehtävä 
ilmoitus. Ra kennus on siinä tapauksessa arvioitava kahdella eri peruS-
teella, nimi t t äin laskemalla sekä aineste n arvo että erikseen silloinen kauppa-
arvo. T ila ja näin sille jäävät raken nukset t a.'jotaa n sitten vuokralle ja 
luovutetaan sille, joka tahtoo lu nastaa rakennukset a lemmas ta äsken ma ini-
tust a arviohinnasta ja joka sa mall a suostuu maksamaan it se maasta suu -
rimman vuok ramaksun , joka ei ku itenkaa n saa 011 0. vahdstettua pohja-
veroa vä hempi; mu t ta joll'ei tehdä nii n suurta t.arjo usta, on pohjaveroJl 
suoritt.aminen I1 nsimäisenä ehtona ja tila luovutetaan si lJ e, jokl"l tal'joaa 
korkeimman korvauksen I'a kennuksista. Tähän korvauksee n on entise n 
vllokramiehe n ty~ttym ine n. J cs taas tarjous nousisi yli alemmRIl arvio-
hinnan, jou t uu ylimäärii kaupu nginrahasto lle, Vuokrakaudella tehdyt 
istutukset ja aitau kset jäiivät ilman korvausta kuu lumaan itse t ilaan. 
Arvioista sy ntyvät erimielisyydet j a rii ta isu udet ovat sovi ntooikeuden 
ratkaistavat. Jos vuo kramies on huonosti hoitanut tilaa t ai I'ik ko nu t vuok-
raehtoj a, on maistra.atilla valta käskeä vuokramiestii en nen mää räaj a n 
kuluttua täyttämään \'elvollisuuten..<;a ja korvaamaa n vahingon, sak on tai 
vuokraoikeuden menettä.misen uhalla. VuoJm llnaksuj en ::;uorittamisesta 
ja muiden velvollisuuksien tiiyttämisestii on vuokramiehen asetettava 
hy vä ksyttävä takaus. Vuohamiehell ä on va lta lu ov uttaa vuokraoikell1:1 
toiselle henk il ölle ilIutta vasta ilmoitettuaflll siitii "ahatoimikamarille ja 
uude n vuokra miehen an nettua uusi taka us puolestaa n. Tämä v uokra-
oi keus ei siis sisäll ä luottokelpoisuude n pel'Usehtoa , täydellistä siirtämis-
vapautta. 

Helsingin kaup ungi n I I luokan vuoki'asopi mu kset koskevat nii nkut -
suttuja istut usmaita (.plalltage~) , jotka mu uten nekin saattavat käsittää 
sekä peltoja ja niittyjä että metsää ja vuorta, Näiltä istu tu smailtaki n suori-
tetaan pohjavero ruk iissa, mutta se ynnä se n yli so\'ittu vuokramaksu 
s uoritetaan raha~sa kaupungin rahastoon. Sopimusehdot ovat muutenkin 
samanlaiset. kuin I lu oka n so pimuksissa paitsi ~'h tcc n t.ärkeään kohtaan eli 
rakennuksi in nä hden. Vuokram iehellä on nimittäin oikeus pitää t ila ll a 
rakennuksia miele nsä muka,!n. Näistä hän ei missää n tapau ksessa ole 
oikeutettu saamaan mi nkää nlaista korvausta vaan on hänen i oko muu· 
tettava ne pois \"uokrasuhtee n päätt yessä tai myy tävä ne uudelle vuokra· 
miehelle, jos istutusmaa an netaan uudestaan vuok ralle. Kaavanmukaista 
30 vuod en vuok raka utta ei ole näissä sopimuskaavakkeissa ma inittu. 

Helsingi n kaurungin 11 I luokan vuohasopimu kset sisältävät myöskin 
pääasiallisesti sama t sään nöl!set ku in edelliset. RakenousvelvoUisulls on 
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kuitenkin I luokan sop imusten mukainen, mutta mitä r'akennusten kohta-
loon tulee vo ukrakaud en säännöllisesti päättYflSSä, ei ;;opimus anna selvää 
t.ieton. Sanotaan vain so pimukse n 7:nnessä kohdassa: ~Vuokra-ajan päät-
tymisen edellisenä kesänä panee kaupunki tilalla toimeen lähtökatselmuksf'n 
\'uokramiehen tahi hänen asia miehensä, läslläollesi'a, jossa katselmuksessa 
tiJukset uudestaan taksoitetaan sekä loimitet,aA.n sa manlainen tar'kastus 
kuin 5 kohdassa mainitaan, Vuokl'a-aikana tehd yt istutukset ja aidat 
joutu,'at kOI'\'allksetta t ilaan k\luluviksi.~ Koska istutukset ja aitallkset 
ilman korvaustA. joutuvat tilaan kuuluviksi, voisi tehdä sen päätelmän, 
että l'akennukset, joista ei myöskään sanota että ne olisivat poistetta,'at, 
jäävät kaupungille korvausta vastaan, Mutta km'rotllssa kohdassa puhu-
taan tilusten eikä nii n tärkeäin laitosten kll in r'akennusten aJ'vioimisesta 
ja niin oll en voinee kaupunki vuokrakauden päiitt~'essi.i pakottaa vuokra-
miehen poistamaan r'ak ennukset korvauksetta, j\äiden huvilapa lstojen 
vuokrakausi on m~'öskin 30 vuotta, mutta sitä "oidaan jatkaa seur'aavilla 
ehdoilla: ~ J os vuokr'amies, jolla on aikomuksena telHlä t ila ll a kalliita kau-
nistuksia tahi muita suurempia palannuksia sel laisessa laajuudessa, et tä nii -
hi n menevät kustannukset eivät ennätä vllokr'a-aikana tulla hänelle korvn-
tuiksi, haluaa saada hallintoaikansa pitennet,\'k!ii, antakoon kymmenen 
\'uoden kuluessa siitä, kuin kaupunki on antonllt hänelle tilan HlOkralle, 
Ha hatoimikamar'iin ehdotukse n aiotuiksi pUI'annuksiksi, joll oin Kaupungin-
valtllusto voi, Hahatoimikarnarin an nettua puoltolauseen"a, vllokl'asurnman 
kohtuu llista kOI'ottamista vastaan myöntää hänelle vuoha-ajan pitennystä 
enintään kaksikymmentä vllotta, sillä ehdolla että luvatut parannukset 
asianmuka isesti t oimitetaan kymme nen vuoden ku luessa siitä kuin I\alljlun-
ginvaltll usto on hyväk s~' n yt ehdotukset par'annllksiksi ja vuokJ'aoikeuden 
pit.ennys myönnetty,~ 

Helsingin kaupungin IV luokan vuokrasopimukset ovat laaditut kall-
pungin omistamissa saarissa olevien huvilapalstain vllokraa mista var'ten . 
f\e poikkeavat 111 luokan so pimuksista seu l'aavissa kohden. !'IHtä ensiksi-
kin I'akennuksiin tul ee, sanotaan että vuokl'um ies ei ole oikeutettu ilman 
lupaa tekemään tilalle uusia rakennuksia; sen tarkempia määräyksiä niistä 
ei muuten ole. Jos tila ennen vuokraka ud en loppua on kaytetthä kau-
pungin tai muuhun yleiseen tal'l)eeseen, on se samanlaisen irtisanomisen 
jälkeen, kuin aikaisemmin on kerrottu, kaupungille luovutettava ja raken -
Ilukset poistetta\'at ilman mitään korvausta. Vuokrakauden pituus ei ole 
ilmoitettu painetuissa kaavakkeissa, eikä niissä ole varattu l'uokl'amieheJle 
mitään oikeutta määräajaksi jatkaa vuokrakautta. Vilje lys\'elvollisuuk-
sista ei ole näissä sop imuksissa puhetta, mutta sitä vastoin on noiden saaJ'i· 
palstojen erikoisen lu onnon mukaisesti Säädetty , että ,' uokramies on "el-
,,.ollinen hyvi n hoitamaan paikalla olevat taiturit ja vuokraka uden päät-
tyessä jättämään ne takaisin kaupungille täysin kelvollisessa kunnossa sekii , 



'1'olllilll.,uokra Stwm.ena. 

valvomaan ctt'civät tilaan rajoittuvat vesinlucet ihmisten tuottamu.ksesta 
mataloidu, 

Kuopion kaupungilla on käytännÖSSä neljä eri lajia vuokrasopi mus-
kaavakkeita tähän kuuluvia vuolu'asopimuksia varte n, nimittä in sopimukset 
vuo kratiluksi lle, joilla vuok ,'amies omistaa I'akennukset , so pimukset HlOkra-
tiluksille, joilla kaupunk i omistaa rakennukset, y uokrasopimukset Kuopion 
kaupltngin tOl'ppia varte n ja lopuksi vuokrasopimukset n, k, vilj elti:i\'iä 
a lueita varten. 

Ensiksi mainittu painettu kaavake eli sopimus ,'uohatiluksille, joilla 
vllo kraaja omistaa rakennukset, ei sisäll ä val mista määl'äystä vuokra-
kau den pituudesta. H lI omiota ansainnee, että \' lIok rakaudet Mnakaaren 
'16 luv un 5 § mukaan on luettu päättyviksi maaJiskuun 14 päivällä ja että 
vllokramaksll ~'iaakaare n 17 IUHm 1 § mukaisesti on määrätty suoritetta-
vaksi vuosittain ennen Tuomaan päivää, Vuokramaksu on määrätt~' 
asteettain nousevaksi siten , että se kunkin '1 0 vuode n kuluttua kohoaa kym-
m.enenneUä o!:lall a silloisesta summasta. l\l uuten ovat so pimukse n määräyk-
set jokseenk in samat kuin Belsi ngin 1 luokan sopimu ksissa, Yleisen järjes-
tyksen vuo ksi on liSätt y määräys, ett'ei tilukselJa saa asua sell aisia henki-
löitä, joita rahatoimikamari kieltää siellä olemasta. Uutisviljelystä varten 
kaadetll t puut jäävät Helsingissä vuokramiehi ll e mutta Kuopiossa kau-
pungille. VlIok raoikeude n siil,tämisestä on sanottu, että vlIokraaja on 
oikeutettu luovuttamaan voukratiluksen toisell e henkilöll e kaupunkia 
kuu lematta, mutta tähän on lisätty lause: ."ittenkun vastaanottaja on 
jättänyt Rahatoimikamal'ille se mmoisen vakulIden ku in 2:ssa kohdassa 
sanotaan. (vuokramaksusta, vahingon kOI'vauksista y . 111. muiden vuokra-
ehtojen täyttämisestä), Tämä lisäys kumoo se n siirtämisvapauden , mikä 
päälauseessa on myönnetty, 

Näiden so pimusten kanssa ovat Kuopion sop imukset vuokra tiluksille , 
joilla kaupunki omistaa rakennukset, muuten yhtäpitävät, mutta t ilusten 
laad un mukaan on niissä seuraavat poikkeukset. Joutuipa vuokraso pimus 
yleisen tal'[lee n tähden puretuksi kesken vuokrakau tta tai päättyipä se 
säännölJiscssä jäl'jestyksessä, niin jäävät rakennukset kummassakin tapauk-
sessa ja jälkimäisessä tapauksessa se n lisäksi istutukset ja aitaukset kOl'-
,rauksetta kaupungille. Näi ll ä tiluksilJa on vuokramiehellä sellainen metsän-
käyttöoikeus, e\tä hän saa määrättävästä paikasta ottaa aidaksia aitauksiin 
ja hirsiä rakennuksen \'o imassapitoon, jota paitse hän saa poltto- ja riihi-
puiksi käyttää etupäässä tuu len kaatamia tai kivettyneitä puita mutta, 
jos niitä ei ole , myöskin kas\'avaa metsää, etupaässä lehtipuita. Vuo kra-
oikeuden saa vuokramies siil'tää toiselle, jos vastaanottaja asettaa hyväks i 
tunnetun takaukse n ja I'ahatoimikamari siirtoon suostuu. Vapaata siil'tä-
misoikeutta ei tarvitakaan , ku n ei rakennusluottoakaan tal'vila. Vuoha-
miehen tu lee Suomen l\ laalo.isten Paloapu yhtiöön suorittaa tilukscn ,'aken-
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nuksista menevä vuotuinen paloapumaksu. Tulipalon sattuessa kantaa 
kaupunk i palorahat vaa n toimittaa myös sitten kustannuksell aan uudet 
rakennukset palaneiden sijaan. "uokramaksu on näil tä tiluksilta pysy-
viiinen koko vuokra-ajan ilman määräaikaista kohoamista. 

Kuopion torpanvuokrasopimukset ovat pääkohdiltaan lähinnä edel-
listen mukaiset paitsi siinä , että vuokramies on velvo llinen palaneen J'aken-
nuksen si jalle I'akentamaan uud en, johon kaupunki antaa hinet ja jonka 
rakennustyöta kaupunki sen edistymisen mukaan korvaa paJorahoista. 
J os vuohamies koko vuokraaikansa hyv in täyttää sopimuksessa mai ni tut 
ehdot ja saattaa torpan yleenSä voimaperäiseen kuntoon, annetaan hänelle 
kaksi vuotta ennen määrätyn \'uokrakauden lopp ua tieto uuden vuokr'a-
kauden ehdoista, jolloin hänellä on oikeus ne hyväksyä tai hylätä. 

Kuopion kaupungilta on vielä olemassa vuokrasop imuskaavaHeet 
n. k. vilj eltäv iä a lueita varten, jotka nähthästi jokseenkin vastaavat. Hel-
si ngin "istutusmaita". !\ämä sopimuskaavakkeet ovat. vähemmin seikka-
peräisiä kuin edellä kOl'rotut. Niissä ovat vuokramaksut taas määrätyt 
"lQ-vuositta in nouseviksi. Jos tiluksella on vuokra miehen omistamia ra-
kennuksia, ovat ne, jos Hahatoimikamari vaatii, vuok l'akauden loppuessa 
tai häädettäessä korvauksetta tilukselta poistettavat, jota vastoin niin-
kuin muiden sopim usten mukaan istutukset ja aitaukset jäävät tiluksell e 
korvauksetta. Vuokraoikeus ei ole vapaasti siil'J'ettävissä . 

Tampereen kaupungin 11. k. maanviljelystilusten vuok J'aehd ot ovat 
kaik.ilta piiäkohdiltaan samallaiset kuin äsken mainittujen Ku op ion viljel ys-
a lojen . Ainoa oleellinen erotus on se, että \'uolnamaksu on p~'syväinen . 

Ennen ma initut TurrUl kaupungin huvilatonttien vuokrasopimus-
ehdotukset eroavat aikaisemmin käsitellyistä sa man kaupungin asunto-
tonttien vuokrasop imuksista ainoastaan siinä, että vlIo kramies on velvo ll inen 
\'al'ustamaan huvi/atonti!! istutuksilla ja pitämään ne kunnossa eikä saa 
tontille sijoittaa navettaa eikä ilman erikoista lupaa myymä.lää tai J'avin -
tolaa. 

B. Peltopalstain vuokra. 

Suomen kaupungeilla on yleensä niin laajat »Iaajennusalaksi ja lal tu -
mcksi" varatut maat, että lienee ha l'va niistä, jol la ei olisi peltotiJkkuja tai 
niittyjä vuokrattuina kaupunkilaisille. Näiden viljelyspalstojen vuok l'aa-
minen tapahtunee en immäkseen vain suullisilla sop imuksilla rahatoimi -
kamarin kanssa tai kamarin kussakin tapauksessa antamal la eri päätöheJJä. 
Ainakaan Suomen Kunnallise n Keskustoimiston kokoomain painettujen 
vuokrasopimuskaavakkeiden joukosta ei löyd y enempää kuin neljä täl-
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laista kau\'aket.tll.. nimiWiin Hangosta, Heinolasta, JIIikkelistäja ViipIIrisIlI. 
Kaikille näil le so pimuksille on yhteistä , että niiden mukaan maa on luo"u-
t.ettu vilj cltäväksi eikä asuttavaksi. MikkeJissii saa Iwit.e nkin I'uhat.oirn i-
kamarin lll vulla ,'ukc lltaa pelto maalle asuin- tai muita I'8kennuksia , joissa 
ei saa asua muita kuin I'a ha toimikamarin hyväksymiä henkilöitä. Nä mä 
peltopalsLat. lähenevat si is luonnoItaan Helsingin istulusmaita ja Kuo pion 
viJjeltä\'iä aloja. Yapaala siirlämisoikeu tla ei näissä pelto\"llOhusopi-
muksissa myönnetä. Ainoastaan Heillolan so pimuksissa 011 vuokrakausi 
ker'ta kaikkiaan painettuna määr'ätty -15 vuodeksi luettuna 1 p:stä 
huhtikuuta 1913 sa maan päi vää n 1929; kuitenkin on nlOhamies siell ä 
\'elvolli nen ka hd eksan kuukautta irt isanomisen jälkeen luovuttamaan 
peltoaJuee n kaupungille, Samoissa Heinolan sopimuksissa ·viita taan nimen ' 
omaan sii hen, että vlIokraoikeus on ta r'jottu huutokaupalle ja vuo kramal(su 
siten määrätty, ~ I uuten nämä so pimuskau\'akkeet pääasiallisesti sisä ltävät 
itse viljelysvelvo llisuuLta koskevia Il\~iär'äyksiä, Nä mä ohjeet, j oill~ ei 
tässä kannala lo istaa, ovat. läydell isem mä t Heinolan ja \ ' iipUI'in sopimus-
kaavak keissa, 

C. Varastopaikkain ja te hdastonUien vuokra. 

YaraSlo paikkoja ja lIlyös l(in tehd aslo nttej a on ky ll ä an net.tu \'uohalle 
useassa Suomen kaupungeissa nlllt.ta vielä vä hemmän kuin asu into nt.ticn 
suhtee n \'oidaan tässä löyt.ää mitää n yleisesti yall itsevaa tyypp iä. Suomen 
Kunnallisen l\eskustoimist OIl tie(lustellcssa muutamilta suur'emmilta liike-
ka upungeilta tälla is te n tontt.ien \' uokraehtoja, on Oulusta ja Rau lllalla ilmoi-
tettu. ett'ei el'iko isia sopimuskaavakkeita ole olemassa; on katsot.tu riittä-
väksi määrätä ehdot kultak in tapaukselta kel'I'allaan. i\ lit.ä tehdasalueiflell 
vuo kraan tu lee on tämä siiäntönii melkei n ](aik issa muissak in kau pungeissa 
josk in on es imer'k kejä sell aislen vllok ,'asta muun mu assa Helsingistä, !Jo-
rista. Tampereelta ja ViipIIrista, Poikkeuk sena on ainoastaan Tllrku , jonka 
I'ahatoimika mal'i v. 19 10 antamassaan mietinnössä 1) esitti kaupungin val-
t.uuston h yväks~l t.tä väks i se l<ä ennen puheenaolleet asunto-, oma'nkodin- ja 
huvi lato nLtien vuo kr'asopi muksct että myösk in tehdasto nt.tien \"llohasopi-
muskaa vak keet, mit.kä \' ii meksimainitut myösk in muuttamatta hyviiksyt-
t.ii n, Vast.a äskettäi n on tehdasto nleiksi Larkoitet.u t al ueet Hua Lu Hii he n k u n-
loon, ettii en nen pitkää niiden \'uok raam inen \'o i al kaa, TU/'ku on s iis tois-
taiseksi Suomessa ai noa kaupunki, joka järjestelmällisesti antaa lelHla5-

L) Tur'un kaupung inva ll. Ilui n. as iakirjat 19 10 N. :J. 



tontteja vuokralle, 
tehdään seuraavassa 

Vuokra(/lIIincn erinäisiill tarkoituksiin. 

Siell ä noudatettaviksi vahvistetuista vuo kt-aehdoista 
selkoa. 

Samoin kuin Tu run muiden tonttien, niin on tehdastontLienkin vuokra-
aika 60 vuoLLa ja voidaan vielä jaLkaa 20 vuodell a (vel't. s. 36- -37). J a 
samoin on tehdastontinki n haltija etuoikeutettu vuohakauden lopuLtua 
saamaan tontin uudest aan vuokralle joko entisillä tai uusilla ehdoilla. Teh-
dastonttien vuokraoikeus el'oaa pysyväisyydeltään muiden tonttien vuokl'a-
oikeudesta ensiksi siinä täl'keässä kohdassa, että vuohamies ~ mutta ei 
kaupunki - on oikeutettu milloin tahansa irtisanomaan sop imuksen, joka 
silloin lakkaa olemasta voimassa lähinnä selll'aavan kalenterivuoden päät-
tyessä. Sopimuksen r'ikkomis ta saattaa seu r'ata vuokraoikeuden menettä-
minen laillisen tuomion nojalla. 

Turun tehdastonttien vuok l'amaksu luetaan vuosittain määrätyllä 
vähi mmällä cl'ällä neliömetl'iltä , josta se voi kohota huutokauppa menettelyä 
käytettäessä; se on sllor'itettava kahdesti vuodessa, puoleksi kummallakin 
ket'l'alJa.. Sen korottamisesta rnäät'iia.join on kaksi vaihtoehdotusta. Toisen 
mukaan vuokramaksu kohoaisi 10 pl'osentilla a lkupel'äisestä kunkin kym-
mcnen I'uoden kuluttua, lukien vuohakauden alusta. Toisen mukaan on 
ennen kunkin viidento ista I'uoden ku JutLua, ensimaisen vuokr'akauden 
alusta lukien, usko ttuj en miesten toimitettava uusi vuokl'amaksun arvioi-
minen , ja on vuokr'amies I'eh-ollinen seuJ'aavien viidentoista vuode n aikana 
suol'ittamaan sen vuohamaksun, jonka nämä määl'i:iävät. Vuokrakauden 
fliiättyessii on Yllokl'amies I'clvollinen , .elt ci kaupungin tai jälkeen tulen\lr 
vuohamiehcn kanssa ole toisin sovittu , heti omalla kustannuksellaan 
purkamaan ja tontilta poisviemään kaikki sinne Illaan fläälle rakennetut 
huoneet, I'akennukset ja muut lai tokset. Lunastusperiaatetta nii nmuodoin 
ja hyvällii syyllä ei ole katsottu sOl'clleUal'aksi tehdast'akenlluksiin , joista 
ei kunnalla tulevaisuudessa olisi hyötyä. Ton ttia ym päröivä aita, tontilla 
kasvavat fluut ja pensaat ja ka ikki maanalaiset johdot ovat vuokrasuhteen 
päättyessä jätettäl'ät paikoilleen ja joutuvat kaupungille kor'vauksettu, 

Näitä tehdastontteja saadaan käyttää ainoastaan so pimuksessa ilmoi-
tettua tarkoitusta va.rten aiotun tehtaan tai t yöpajan rakentamiseen eikä 
niinmuodoin val'asto paikkana muulle kuin sellaiselle, jolla on yhteyttä 
laitoksen käytön kanssa. Liikettä val' ten tal'vittavia asuntoja sekä liike-
makasiini- ja ulkohuoncrakennuksia saa kuitenkin tont.il le l'akentaa. Jos 
vuokr'amies tahtoo käyttää tonttia muuhun tar'koitukseen , on si ihen han-
kittava kaupunginvaltuustolta lupa. 

RakennusI·e]vollisullS on täytettävä ennen kolmen vuoden kuluttua 
luovutusajan alusta lukien, ta vallisella uhalla. Katujen kuntoonpanemi-
sesta ja kunnossapidosta on voimassa sa ma t määräykset kllin T UI'un asunto· 
tonteilla (vel't, ed. s, 58) .. 



JO V uokraaminen eriniiisiin tarkoituksiin. 

Täysi vuokraoikeuden siirLämisvapaus on näissä Turu n tehdastonttien 
sopimuskaavakkeissa myönnetty ja sit en tehty ta ntit kiinnityskelpoisiks i. 

Varasto paikkain vuokrasopirn uskaavakkeita on ollut saata vissa Po-
!'ista ja Tampereelta sekä ViipUI'ista kåhden vuokrasopim uksen jäljennös. 
Helsingissä, mikä kaupunk i on vuokran nut yksityisill e paljonkin varasto-
paikkoja, joita osaksi käytetään teolJisuuteenkin, niinku in ha lkosa hoja, 
scmenttivalimoit a, kiven hakkaamoita y. ffi. s. tarkoituksia va rten, ei ole 
niiden vuo kraamiseksi käytännössä erityisiä kaavakkeita, vaan annetaan 
painetun kaavan mukaisia I'ahatoimikamar'in päätöksiä vuokramiehelle 
vuo krasopimukse n todist eeksi . 

Äsken mainittuja kahta viipul'ila ista sopimusta ei tal'\'rinne tässä ottaa 
e nempään huomioon, koska ne on te hty yhden ai noan yhtiön ka nssa eivätk ä 
niin ollen vo i olla minkään sää nnön perustee na . 

Tärkein seikka, mikä selviää Porin varastopaikkain vuo l'aso pimuksista , 
on se että varastopaikat vuohataan huutokaupaJla ja ett ä vuokramiesten 
on vuoluak audella pidettävä rantareunustus numerolevyineen I{unnossa 
sillä uha ll a, että l'ahato imikamari muuten teettää työt vuokra miehen kus-
tannuksella . Siil,tämisoikeudest a ei kaavakkeessa puhuta. 

Tampereen val'astopaikk ain vuok rasop imuksista seh ' iää , että V1l0SI-

vuoh a on määl'ätty neliömetriltä . Vuo.kraoik eutta ei saa ra hatoimika-
mal'in suostumuksetta siirtää toise ll e. Alue on p idettävä siistissä kunno.ssa 
ja vaadittaessa se on aidattava sekä a itaus vesiviirillä maalattava. Ellei 
ehtoja noudat eta , on I'ahatoimikarnal'illa valta julistaa vuokraoikeus rnene-
LeLyksi, jo lloin vuok ramies on velvollinen suorittamaan "uoluan koko 
ajal ta sekä kaupungin mahdolliset kulut. 

Helsingin rahatoi mikamal'in yllä ma inittuihin päätöskua va.kkeisii n 
mel'kitään tavallisesti, että vuokl'umies on velvoll inen kuuden kuukauden 
kuluttu a il' t isa nomise n jälkeen jättämän to ntin kaupungin käytettäväksi. 
Varastopaikan vuohaaminen tapahtuu siis Helsingissä ai noast aan toistai-
seksi eikä rnääl'iivuosiksi , niinkuin Pol'issa ja Ta mpereell a. Vuok ra-
maksu on enimmäkseen noin 50----60'penniä neliömetriltä vuodessa. 



SisöllÖ. 

Sisältö : 
Esipuhe 

f . T O/!l invuokral1/11olo;a ulkomailla 
1. Englannin »Ieasehold> ......... . . 
2. Alankomaiden .errpacht. . . . . . . . ..... . . . 
3. Saksan . Erbbaurechv. 
! • . 1t(l.vallan . Baurechu 
5. f;kandinav ian maa l ; Ruotsin "to ntlioi keus~ 

". Tontinvuokra Suomessa 
1. Yleisiä perusteita ....... . . . . ... . . ..... . ... . ... . . . 
2. Asuintonltien vuokra 

A. Vuokra kausi 
B. Vuokrasopimuksen keskeytym inen 
c. Vuokra maksu 
[). Oikeustila vuokrasopimu ksen ptillttyessl1 

ASII n topolii t tisi a eri koism ;llI.ruyksili .6 E. 
f. 
G. 

H a ken n IIsj a rjest y ksellisin m illirli." ksiu 
Vuokratonttien rakennusJuolto 

:1. I< all pllnkimaan vlIokraaminen erinliisiin tarkoituksiin 
A. Hu \'iJapalstain vuokraam inen viljelysvelvollis nude lln 
B. Peltopalstain vuokra 
C. VaraSLopaikknin ja tehdaslont t i("n \·lJokl"a 

Lisäyksiä ja korjauksia. 

~ . 6 r. ") y lh . • :10 vuoden»; pitM olla: '2 5 j a 30 v II 0 den. 

71 

3 
5 
5 , 

12 
17 
20 

28 
28 
:lf. 

" 38 
!." 
'.6 
52 
55 
'0 
62 
62 
61 r.' 

» j !, ~ ") alh . • perintöoikellsmaksu. 

15 • ·10 a lluperin töoikeussopimus> • 

~ pe rint öra k e nnll so ikll d e s-
.Ia suori t e ttava m aks u. 
per i n t ö J" a ken n u s s 0 P i m \1 s . 

15 6 "pe rintöoikeussopimuk. 
sissa. 

!,7 • '2 .dh . _Hangosta_ 

• !,S .8 fllh . • 1iitannisinn. • 

p e 1· i n t ö ra k e n n \1 S S 0 P i 111 U k-
s i s s a. 
H angosta ja Turusta(v e r t. 
T urun suhteen s. :1 1 knpp. 
bl· 

~ 1 i i I.!l. n n li i s i n ll . 

1 



TvöVA!NLIIKK!!N KIRJASTO 

Sömllisten rantatie 25 A 
00500 HELSINKI 

• 

( 





• 

HINTA: 1 MARKKA 

, , 


	1808454_01
	1808454_02
	1808454_03
	1808454_04
	1808454_05
	1808454_06
	1808454_07
	1808454_08
	1808454_09
	1808454_10
	1808454_11
	1808454_12
	1808454_13
	1808454_14
	1808454_15
	1808454_16
	1808454_17
	1808454_18
	1808454_19
	1808454_20
	1808454_21
	1808454_22
	1808454_23
	1808454_24
	1808454_25
	1808454_26
	1808454_27
	1808454_28
	1808454_29
	1808454_30
	1808454_31
	1808454_32
	1808454_33
	1808454_34
	1808454_35
	1808454_36
	1808454_37
	1808454_38
	1808454_39
	1808454_40
	1808454_41
	1808454_42
	1808454_43
	1808454_44
	1808454_45
	1808454_46
	1808454_47
	1808454_48
	1808454_49
	1808454_50
	1808454_51
	1808454_52
	1808454_53
	1808454_54
	1808454_55
	1808454_56
	1808454_57
	1808454_58
	1808454_59
	1808454_60
	1808454_61
	1808454_62
	1808454_63
	1808454_64
	1808454_65
	1808454_66
	1808454_67
	1808454_68
	1808454_69
	1808454_71
	1808454_72
	1808454_73
	1808454_74
	1808454_75
	1808454_76
	1808454_77

