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Ylipainos. 16. 6. 1942. 

sotilashallinnon 

KÄSKYLEHTI 
N:o 21. 

T il i ° s. 

Sotilashallinnon hallinnassa olevien rakennusten 
vuokraaminen. 

I 1. Itä-Ka.rjalan s,otilaslha1Uinnon halUnnas.s·aolevia .mkennuksia ja huoneistoja voidaan vuo.Iuahl 
valtio:~ par.vel.~'kse,ssa ol~v~lle 'j,a. sotil.asha~linn~n h~ nki~?'kunt~a~ k~u~uv~lle, Su?mesta tuHeeUe sivi,ili~ 
väestolle seka taloudelhslille yntykslHe Ja Ilmtoks'1lle Jalem!pana. malDltum ehdoIn. 

S.otHashallinnoIl! paikallLseen väestöÖn kuuluvilta ei ,peritä vuo~uaa heidän qmi'stamistaan [moneis
toIsta. ei'kä niistä: huoneis![loista, joihin heidät sotila shaIlinnon toimesta ,on aikaisemmista asuinpaikoiis
laan siirretty, mutta muutoin on heihin nähden .';.ovelletlaVla näHä mää,räyksiä. 

I 
Jos puolU'stusvoimiin ta~ sotilasha'llinnon henkilökun'taan k uuluva käyttää as,untonaan toimi,sto- tai 

työ~~'onettaan eikä si~t.ä aiheudu sotilashal,HnDoUe lisämenoa, ·ei tällaisesta asuntoe,d'usta myöskään 
penta vuo'kraa. 

2. SoHlas:halHnnon iPuolesta vuokraa ·r a,kennukset ja huoneistot, Vako Osakeyhtiölle vuo·krattavi·a 
ja näiden määräysten 4 § :n g) kohdassa mainåHu'ja tUjpauksia Jukuunottamatta, aluepäällikkö tai hänen 
'll1ääräämänsäJ henkilö. Vuokrasotpimuksessa, joka 'On teh!bävä Idrjams·esH,on mainittava vuohan SUUTUUS 
ja sii:hen 'OIl! otettava vuokralaisen sitoumusl näiden määräysten noudattamIsesta. 

Vuokra'sopimusta ei ilman aluepäällikön IUlPaa saa sIitrtää toIselle henkHöUe. 
3. Vuo'krasopimus on voima·ssa toi,s't:aisel(s ii 15 päivän irtisanomIsaj aUa. S.otHashallinto v01 kuHen

kin, jos pakottava sotHaalnnen tarve vaatii tai,kka Jos rakennuksessa tai huoneist'ossa viet:etääm pa
hantapaista tai naa!pur eita' häi'l'itsevää elämää taikka jos 'V,uo·kra!llaksun ·suorittaminen viiväs tyy 15 [päi
vää maksUlpäiJvästä, ktisanoa lVU'okralais·en mUUlt;tamaan heti. 

Irtisanominen on Hmoi,tetta'Va todi'stajain läsnäollessa tai 'muutoin t'odiisteltavasti. Jos vuokralaiLUien 
ei o le tavattavis·sa, voidaan kti.ganomi'nen ja muru vuokralaiselle ilmoitettava tiedonanto !Voimittaa hä
nen tal'Onväikeensä ku uiluvalle taikka jolleil heitäkään tavata, ki'innittämäJlä s~tä koskeva .asiakirrja vuok-
ralaisen asunn'on ovelle. . 

,4. Rakennuksis ta: kuukau'sittain s uor i,tettava vuokra lasketaan neHöme:t,riltä seuraavi'en perusteiden 
mukaan: 

a) Perusvuokrat :ovat: 

Keskinkertaiset ja h uo- Muut kivitalot ja hyvä-not puutalot sekä huono-
Paikkakunta Luokka} kuntoiset kivitalot kuntoiset puutalot 

Asuinh . I Liikeh. Asuinh . I Liikeh. 

Äänislinna . . . . . . . I 1 I 8: -
I 

16: - I 10: -
I 

20: -
II 6: - 12: - 8: - 16: -

..J.) 

Aunus ........ . . 1 6: - 12: - 8: - 16: -
Karhumäki ... . . - . 
Kontupohja 
Ynnä vastaavat . . . II 5: - 10: - 7: - 14: -

Muut paikkakunnat I 1 I 3: - I 6: - I 5: - I 10: -



b) 1 luokkaan luetaan kesldkaupungilla, ;pääkadun va'rrella tai, vastaaviiltla IiikepaikoiIla si,jait
sevat rakennukset jahuonei,sto'~. Muut rakennuks'et ja !huonei.stot luetaan II l'uokkaan. 

c) Liikehu·oneistoiksi ~atwtaan; myös va,paiden ammattien harjoittaji'enr toimirnnassaan käyltämät 
huoneistot. 

d) RakeIlnuksen ,ta~ h~l(JIieistop,'.lll.tti9Pihta-ulaksi,.1as.ke.ta a,n niri'b.iIi kuuluvien huqneidelll, keittiöi'
den, säili:öiden, komeroiden ja ;, lägnp~i'en ' taf pll'olnäill}pim~'eli ' ~II~i,sten y1hteep.laskettu /pinta-ala' LIman 
uunien, seini,en ja muiden sellaisten 'fakenteiden vaatimaa ti'laa sekä! ullakolla ja kelhuilssa olevien säHiö
tilojen ;pinta-ala'a. Jos sä.illiöiden, komeroiden ja eteisten ;pinta-a1a ·on eneffiiIIlän kuin 15 % huonei'ston; :Iiai 
rakeimuksen lw'ko' pinta-aJasta, -ei' tästä yH menevääosåa oteta huomioon rakennuksen tai huonei,s!l,on 
pinta-alaa, määräUäessä. 

e) Rakennuksi,s'sa ja hu'oneistoissa' todetut erikoiset via'b j.a puutteellisuudet voidaan huomi'oi~a 
yuokrama'ks'un alennuksena laskettuna pr·osenteissa peTusvuokrista. . 

) f) Valtron palveluksessa olevilta sa~~inku1E-' ~ol!lashamnnon henk~lökuntaan kll'uluviN:a 'kannetta-
1 van vuo,kr~.!l..!.9,i~il~EaNintoko~entalj ~ vahvistaa määrät yksi os~ksi !per!Lsv'golq asta. ' 

g) Rakennuksista ja huoneistoiista, jotka niiden' ylei'seen taso'on katsoen ovat erilkoisen ihyv?,ssä 'kun
nos,sa tai jotka s.j.joitus;pai'kkansa tai'kka nii.hin IiiUyvien eluu'ksi,en vuoksi, ovat erikoislaatud'si,a, määTää! 

+. :, 

sotilasihallintoes,i.kullll!a vuoju,an; er1kseen ,perusvuok'tl:asta .rii!P;pmnaUa. • 
5. Vuo'kt'a on l(aJenteriokuukausiitain suoritetta va soHlasihallirnnon 'aluekas,saan v~imeis'i iij.än seUTaa-. 

van 'kuukauden neljäntenä ar ki,päivänä. J o·s vuokrasuihde ·ei, kestä koko kalelliterikuukautta, ·on vuok-
:rana suoriteLtava suhteelilinen ,osa kuukausi'V'uokrasta. 

Vako Osakeyhti'ölle vuokraUlljen rakennusten ja J1Uoneistojen v,uokran suorittamisesta Olli so'Vi,uu 
erikse·en. 
, 6. ' :E;riri.~n: räken.:nuksell tai lmon.eiston luovuttamista vuokr~laisen 'k.äY!L'töön on, aluepäämkön tai • 

häneli määräämän'sä pidettä:V ä vu'okraldsen läsnäol~es,sa tulokatse1mus. TUlokatselmuspöytäki'rjasta: jo-
kaon ilaaditt!lva koIniin ka;p,palein, ' tulee i,l'll1etä ra,kennuksen ,I;ail huoneiston sijaitsemi,spaikka, laalu' ja 
kunto; nUden luokittelu /perus:v,nokran 'määräämi,stä: varten ja edelHsen ko-hdan 'e'-kappaleessa tarkoitettu 
vuo;]uama);'sun alen.rrus'pros'entL~ sekä. pä~vä, jona rakennus tai huonei's'llo luoyutetaan vuokralaisen. käyt-
töön . . " ' . , . , '. ' ' 

Vllokrasuihteen ;päättyessä samassa järjesty,ksessä pidettävässä lähtökatselml.!-ksessa arvioidaaT!' , ra~ 
kennusten s'ekä 'huoilei's'tojen vahingotl, j-oista vuok~alaiJienon vel'voUinen suorittamaan kor.vauksen.: 

i
!', 7, RakenJ1ul(set t~lu0l1ejs,~oL~te~aaJ;l ,!~o,kraal!!§ elle _,sellaisessa kunnossa_.kuin niidell !lllokat-
sellll1uksessa 'liodetaan olevan. ' ,..-.... ..: . -. . . , ~ - . . . .. . . . . . 
, Vuo'kral~ise]lj tulee hoitaa hyvin . huoneistoa. Aiheuttamansa vahingon, mikä ei ole' ajl~leutunut ' luon-

,11'olli'sesta 'kulilnlisesta, hän , on velvoUinen korya'amaan. Huoneistojen lä1l1\ll11tyslai~,teissa ja, jos' vi.!okra-
sO,pimu·s koskee koko r'akenl1!ul:ita, vesikat:ossa ilmenevistä vioistaon' vu'okralainen velvoiiinen yiiipy-
mätiä ,Hmoittal1l;J.aan alil.~päälJi;k;öne. , , " 

,: ," Jos ' vli'okra1aLll,tn tahlloo rake!l.nl\'kst?:~:§.,a tai ) moueistossa tehdä muutos- ja 'lisärakennustQiti!;, S1n :nWä 
l~Qsik.evat sUiinnitelmat alistettava aluepäällikön hy'Väksyttäviksi,. Tällai,si:sta ko.'fjauiksist~ samqin Jmi~~ 
inmistakaan ,parunnu.ksista vuok; ålhi.inen ei' ole oikellt~l!tlll saamaan korvausta. ' - , 
,--8-. l:'fäke~.ksia, huoneist;;'ja ja huoneIt~ , ;~iida ;ri ' vu,ok~rata myös kall\'stoi:n(~en j~ 'mui.ne irtai~i.s-
'toineen. Enneh7uok;i;l :ti s ~lle luovuttamista' esinee'b on leilll1attava s'OtIfaSJlallintoesikunn3.n määräämällä • 
t;;;IT'å' ja ·nm:ri.eroita~a ,s~k 1i' arv10i!I'ava:. ~alustolueHelo qn lHtettävä tuiokats,elmuspöYtrokirjll.an,. . 

Irtai,niis'liosta erikseen va'hvistettu'jen iPerusteiden mlllrkaan suoritettava vuokra s,uoriteLaan asun.ri:on 
vuokran hte des-sä. - - - - - - ' . ,-, -, :, " 

Irtai'll1iston ' fhoitamise~' l ia ja sill:e ai;heutetun vahin~on korvaamisesta ' on ' vas!liaavasH nourdateUjlv,u.' 
mitä edellisessä kohdassa on määTätty rakennuksi,sta ja huoneistoista. '" " • 

9. Vll'okraajalle hanldtta'VasLa lämmös'llä, valos ta j-a vedestä suoritetaan ' erikseenko.rvaus vahvistet-
!!ljen lariffi,en ' mi:I'ka.an.Tällaiften~etuul{sie~jakelus sa tapahtuvista-- h'äiri;oiiS tä ' sofilåshaJlintö eL vastaa. 

, Sotilas;ha,J.Jintokomen~aja 

Eversti J. V. ARAJUURI. 

EsikuntaiPäähikkö 

Everstiluutnantti ,E i'n 0 Kuu seIs. 


