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Tämän kautta vuokraan minä allekirjoittanut omistamani Pispan perintötilasta Pirkkalan pitäjän Pispalan kylässä, Pispalan Vesijohto-osuuskunnalle i.l. niin kutsutun Isolähde-nimisen lähteen vesivoiman ja sen
ympärillä olevaa maata noin 29 kapanalaa, sekä Pispalan harjulta nykyisen
vesisäiliön kohdalla 36 m2 vesisäiliön paikaksi viideksikymmeneksi (50)
vuodeksi lukien alkavaksi Marraskuun 1. päivästä 1906. Vuokramaksu
kolmesataa (200) markkaa vuodessa on suoritettava kunkin vuokrakauden
kuluttua ensi kerran Marraskuun 1. päivänä 1907.
Paitsi edellä mainituita alueita, saa vuokraajat vapaasti maallani johtaa
vesijohtoputkia pitkin katuja ja palokujia myöden, kuitenkin että ei sillä
liikennettä häiritä.
Vuokraajat ei saa vesivoimaa eikä vuokramaa-alueita käyttää mihinkään muuhun tarkoitukseen kuin veden johtamiseen jäsenilleen ja muille
tilaajille.
Vuokraajain on pidettävä raja-aidat kunnossa ja ojat aukaistuina vuokramaalla, että ne ei kenenkään viljelystä haittaa.
Vuokraajat voivat vuokraoikeutensa ilman maanomistajaa kuulematta
siirtää puhdasmaineiselle henkilölle, eli tarkoitusta yllä pitävälle yhdistykselle, josta siirrosta on isännälle ilmoitettava.
Vuokraajat saavat vakuudekseen ilman minua enempää kuulematta
hakea kiinnityksen tälle vuokrasopimukselle.
Tätä vuokrasopmusta on kirjoitettu kaksi yhtäpitävää kappaletta, joista
kumpikin ottaa yhden.
Pirkkalassa Helmikuun 5. päivänä 1908.
Juho Pispa
Edellä mainitun vuokrasopimuksen olemme osuuskunnan valtuuttamina hyväksyneet.
Aika ja paikka kuin yllä.
K. Pirjola, osuuskunnan kirjuri
Nimi epäselvä
Todistavat:
Ina Willgren Lyydia Ihalainen
Vuonna 1911 Syyskuun 11. päivänä on Kihlakunnanoikeus Pirkkalan
ja Ylöjärven pitäjäin käräjäkunnassa kiinnittänyt Pispan verotalon, Pirkkalan pitäjän Pispalan kylässä, Pispalan Vesijohto-osuuskunnalle vakuudeksi
edellä olevan vuokravälikirjan pysyväisyydestä, todistaa,
Kihlakunnanoikeuden puolesta nimi epäselvä

Vuonna 1923 helmikuun 5. päivänä on Pohjois-Pirkkalan ym. pitäjäin käräjäkunnan Kihlakunnanoikeus kiinnittänyt edesmenneen talollisen Juho Pispan oikeudenomistajain hänen lastensa Frans, Mikael, Ilma
Johanna, Sulo, Johannes, Laina Tyyne. Katri Maria ja Matti Olavi Pispan
omistamaan 0,7509 osalukuiseen 0,2005 manttaaliseen osuuteen RN.o
2:29 Pispan perintötaloa N:o 2, Pohjois-Pirkkalan pitäjän Pispalan kylässä,
tämän vuokrakirjan vakuudeksi Pispalan Vesijohto-osuuskunta i.l. -nimiselle osuuskunnalle etuoikeudella marraskuun 10. päivästä 1921 pysymään
voimassa kymmenen vuotta tästä päivästä, mutta ovat Katri Maria ja Matti
Olavi Pispa päätökseen ilmoittaneet tyytymättömyyttä ja saaneet osoituksen hakea siitä muutosta Turun Hovioikeudesta viimeistään tiistaina maaliskuun 6. päivänä ennen klo XII päivällä, todistaa
Kihlakunnanoikeuden puolesta nimi epäselvä
Epäselvä teksti
Epäselvä teksti
Vuonna 1931 syyskuun 2. päivänä on Pohjois-Pirkkalan ym. pitäjäin
käräjäkunnan kihlakunnanoikeus uudistanut edellä mainitun helmikuun 5.
päivänä 1923 kiinnitysasiain pöytäkirjan vahvistetun kiinnityksen Pispan
tilaan RN:o 2:29 Pohjois-Pirkkalan pitäjän Pispalan kylässä, Pispalan Vesijohto-osuuskunta -nimiselle osuuskunnalle tämän vuokrakirjan pysyväisyyden vakuudeksi, pysymään edelleen voimassa kymmenen vuotta etuoikeudella marraskuun 10. päivästä 1921, todistaa
Kihlakunnanoikeuden puolesta nimi epäselvä
Vuonna 1940 heinäkuun 9. päivänä uudisti Tampereen kaupungin
raastuvanoikeus tämän vuokrasopimuksen vakuudeksi helmikuun 5. päivänä 1923 vahvistetun ja syyskuun 2. päivänä 1931 uudistetun kiinnityksen
Pispalan Vesijohto-osuuskunta i.l. -nimiselle osuuskunnalle edelleen vakuudeksi, todistaa
Raastuvanoikeuden puolesta nimi epäselvä
Vuonna 1949 lokakuun 17. päivänä Tampereen kaupungin raastuvanoikeus tämän vuokrasopimuksen vakuudeksi helmikuun 5. päivänä 1923
vahvistetun ja syyskuun 2. päivänä 1931 uudistetun kiinnityksen Pispalan
Vesijohto-osuuskunta i.l. -nimiselle osuuskunnalle edelleen vakuudeksi,
todistaa
Raastuvanoikeuden puolesta Yrjö Helenius

