
Rajaportin tontin vuokrasopimus vuodelta 1895

Pispalan, Hyhkyn ja Tahmelan maat olivat 1800-luvun loppupuolella vain 
muutaman maanomistajan hallinnassa. Monilukuinen ja alati kasvava 
alueella asuneiden ihmisten joukko siis asui vuokramailla, vaikka omat 
talonsa sinne rakensikin. Rajaportin saunan tontin alue kuului Pispalan 
Provastin maihin, jotka omisti Kaarilan kartan isäntä  Otto Thuneberg. Täs-
sä on Hermanni Lahtisen ja Otto Thunebergin vuokrasopimus Rajaportin 
tontista vuodelta 1895: 

Tehtaan työmiehelle Mooses Herman Lahtiselle vuokraan täten viideksi-
kolmatta (25) vuodeksi tämän Pirkkalan pitäjän Pispalan kylän Provastin 
perintötaloon kuuluvasta maasta tonttimaan, jonka yhtenä rajana on valta-
maantie, toisena mäen rinne, kolmantena niin kutsuttu Grönstrandin tontti 
ja neljäntenä Pispan raja, seuraavilla ehdoilla:

    1) Vuokrasumma kaksikymmentä (20) markkaa, maksetaan vuosittain 
helmikuun alussa ja ensi kerta vuonna 1896.

    2) Vuokraajalla ei ole oikeutta tätä välikirjaa toiselle siirtää ilman mi-
nun suostumustani; hän kielletään asumassa/tuomasta/pitämästä pahamai-
neisia ja kirjattomia ihmisiä.

    3) Vuokraajan on kolmen (3) kuukauden kolmesta ylössanomisesta 
täyttä korvausta vastaan muuttaminen asuntonsa maaltani pois. jos se mi-
nulle kontrahtiajan kuluessa syystä tai toisesta olisi edullista.

    4) Tämä välikirja, jota on kappale kummallakin sopimuksen tekijällä, 
lakkaa olemasta sitova, jos vuokraaja ei täytä edellä mainittuja sopimuksia 
tai jos hän häpeällisestä rikoksesta rangaistaan.

    Pirkkalan Kaarilassa 1. päivä Helmikuuta 1895 
    Otto Thuneberg
    Yllä mainitut ehdot sitoudun täyttämään. Paikka ja aika sama kuin yllä.
    M. Herman Lahtinen
    Todistaa    Viktoriina Koste    Kaarlo Lahtinen
Ensimmäinen vero maksettu 4/2 1896    Otto Thuneberg
    Välikirja saadaan minua kuulematta laillisesti kiinnittää jo mainittuun 

Provastin taloon. Pirkkalassa Syyskuun 23 pnä 1898    Otto Thuneberg
    Todistavat :    Bruno Ängström    Kaarle Salin

- Kaikki vuokrasopimukset ja niiden vahvistukset merkittiin ns. Tuomio-
luetteloon. Tässä alkuperäiseen vuokrasopimukseen on lisätty 1896 tieto 
ensimmäisen vuokran maksusta sekä vuokranantaja Thunebergin lupa ha-
kea vuokralle kiinnitystä.



- Vuokraaja haki kiinnitystä vuokraoikeuden vahvistamiseksi. Esim. jos maa-
alueen omistaja vaihtui, vuokrasopimus pysyi voimassa jos se oli kiinnitetty. 
Kiinnitys pysyi voimassa kymmenen vuotta, jonka jälkeen se oli uudistettava. 
Ei sitä ollut tietysti pakko hakea eikä sitä myöskään ole kaikki hakeneet.

- Vuokranantaja saattoi hakea kiinnitystä esim. jos halusi käyttää torpan vuok-
ratuottoa lainan vakuutena. Yleensä panttina on kuitenkin ollut itse tila. 

- Vuokraoikeuden vahvistuksesta saattoi siis olla hyötyä molemmille osapuo-
lille, vuokralaiselle ja vuokranantajalle. 

- Tuohon aikaan oikeuslaitos oli yhtä kuin kahdet käräjät vuodessa, talvi- ja 
syyskäräjät. Kiinnitykset tehtiin käräjillä ja liitettiin osaksi ns. Tuomioluetteloa. 
Lahtinen siis haki vuokraoikeuden vahvistusta, ja se hänelle myönnetään.

- Vuokra-ajan päätyttyä 6.12.1919 Lahtinen osti tontin omakseen Thune-
bergiltä. Samoihin aikoihin, 1920-luvun alussa ja hiukan myöhemmin, monet 
muutkin maanvuokralaiset, kuten vaikkapa Haulitehdas, ostivat tontteja omik-
seen maanomistajilta.


