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Rahatoimikamarin esityksestä päätti 0 kaupunginvaltuusto vai- sirkuskachm 
ntin 11:0 
myynti. 

tuuttaa kamarin rakennusmestari J. Söderlundille huutokaupatta tontin 11:0 8 

myymään Sirkuskadun varrella korttelissa nro 297 olevan tontin 
n:o 8 90,720 markan hinnasta. 

Kunnan työväenasuntojen rakennustoimikunnan esityksestä ja varattujen 
rahatoimikamarin lausunnon 2) mukaisesti päätti 3) kaupunginval- ^ ^ t e S r 1 

tuusto, että toimikunnan tehtävä 4) antaa ehdotus kunnan rakennus- n:oista 372,412 
toiminnan edelleen jatkamisesta oli lakkaava sekä että kamari saisi ja 419' 
myydä tuollaisia asuntoja varten varatuissa kortteleissa n:oissa 372 
412 ja 419 käyttämättä olevat tontit kaupungin asuntotonttien myy-
misestä säädetyin ehdoin. 

Kalastaja J. Nordströmin hakemuksen saada 5,000 markan Bengtsärin 
hinnasta lunastaa taikka myös mahdollisimman pitkäksi ajaksi 3ien saaden 
vuokrata Bengtsärin maatilaan kuuluvat Gräön, Kalfholmarna sekä ynnä kaiave-
Gräöarna nimiset saaret ympäröivine kalavesineen kaupunginval· den lunastusta 

tarkoittavat 
tuusto, saatuaan kasvatuslautakunnalta ja rahatoimikamarilta epää- hakemukset 
vät lausunnot asiasta, hylkäsi 5). hyiatty. 

Niinikään hylkäsi6) kaupunginvaltuusto, kasvatuslautakunnan 
ja rahatoimikamarin annettua epäävän lausunnon, rouva A. Hanneli-
uksen anomuksen saada lunastaa taikka mahdollisimman pitkäksi 
ajaksi vuokrata Bengtsärin maatilaan kuuluvan osan Kadermon 
saarta ynnä Orrgrunden nimiset luodot sekä niiden viereisen kala-
veden. 

3. Kaupungin kiinteän omaisuuden vuokra- ja muuta 
nautintaoikeutta koskevat asiat 

Sittenkun kaupunginvaltuusto kokouksessaan tammikuun 31 Kysymys kau-

päivänä 1911, periaatteessa hyväksyen ne näkökohdat, joita anta- PvasTa™sta 
massaan mietinnössä oli esittänyt valiokunta, joka oli asetettu m. m. käyttämisestä 
. . . 1 . i · j. i i i . · · ! · i i sitä rakennet-

lahemmin valmistelemaan kysymystä kaupungmmaan vuokrauk- tavaksi luovll_ 
sesta voimassa olevain oikeussääntöjen täydentämisestä luoton- tettaessa. 

antajan oikeuden turvaamiseksi, oli rahatoimikamariin edelleen val-
misteltavaksi lähettänyt 7) kysymyksen, kävisikö jonkin osan kau-
punginmaata valiokunnan tarkoittamalla tavalla luovuttaminen 
rakennettavaksi, antoi kamari kirjelmässä 8) maaliskuun 18 päivältä 
lausunnon kaupunginmaan vastaisesta käyttämisestä sitä raken-
nettavaksi luovutettaessa. 

!) Valt. pöytäk. huhtik. 30 p. 9 §. — 2) Rtk. kirj. syysk. 5 p. n:o 458. — 
3) Valt. pöytäk. syysk. 24 p. 13 §. — 4) Ks. 1906 vuod. kert. siv. 46 ja seur. — 
5) Valt. pöytäk. syysk. 10 p. 24 §. — 6) Valt. pöytäk. syysk. 10 p. 25 §. — 7) Ks. 
1911 vuod. kert. siv. 21 ja seur. — 8) Valt. pain. asiakirj. 11:0 36. 

Kunnall. kert. 1912. 4 
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Mainitussa kirjelmässä lausui kamari m. m. olevansa sitä mieltä, 
1) että vahvistetun kaupunginasemakaavan nykyisellä alueella myyn-
nin edelleenkin tulisi olla ainoa ja joka tapauksessa pääasiallinen 
muoto tontteja yksityishenkilöille luovutettaessa sekä 2) että vuok-
rausjärjestelmää olisi vahvistetun kaupunginasemakaavan ulkopuo-
lisella alueella olevaan kaupunginmaahan nähden sovellettava aino-
astaan työväenyhdyskuntain järjestämistä varten luovutettavilla 
alueilla, jota vastoin taas muihin tarkoituksiin käytettävistä kaupun-
ginosista tontteja olisi luovutettava yksinomaan myymällä. 

Rahatoimikamari ehdotti, että kaupunginvaltuusto päättäisi 
varata itselleen oikeuden joka kerta kun ehdotus jonkin alueen 
kaupunginasemakaavaksi sille lähetetään myös päättää, onko myynti-
vai vuokrausjärjestelmää käytettävä, ollen rahatoimikamarin asia 
annettavassaan mietinnössä siitä tehdä ehdotus. 

Asiaa esiteltäessä päätti kaupunginvaltuusto, tässä yhtey-
dessä tekemättä päätöstä edellä mainittujen kamarin kahden lau-
sunnon johdosta, antaa kamarin toimeksi joka kerta kun jonkin 
alueen kaupunginasemakaavaehdotus valtuustolle lähetetään tehdä 
ehdotuksen siitäkin, onko siinä sovellettava myynti- vai vuokraus-
järjestelmää. 

Kaupungintek- Sittenkun kaupunginvaltuusto kokouksessaan helmikuun 21 
tenkäyttämMn Päivänä 1911 oli an tanut 2) rahatoimikamarin toimeksi yksissä neu-
t o n t t i e n j a m a a - y o i n kaupungin teknillisten laitosten hallituksen kanssa laatia kau-

vutusehdot° punginvaltuustolle lausunnon ja ehdotuksen niistä ehdoista, joilla 
kaupungin teknillisten laitosten käyttämät tontit ja maa-alueet näille 
laitoksille luovutettaisiin, esitti kamari kirjelmässä 3) syyskuun 23 
päivältä valtuuston päätettäväksi: 

että teknilliset laitokset saavat käyttöoikeuden kaupungin sii-
hen asti niiden käytettäväksi luovuttamiin tontteihin ja maa-aluei-
hin niin kauan kuin näitä tontteja ja maa-alueita käytetään tek-
nillisten laitosten tarkoituksiin; 

että vuosivuokraa näistä maksaa kaupunginkassaan vesijohto-
laitos 1,100 markkaa, kaasulaitos 21,236 markkaa ja sähkölaitos 
11,434 markkaa; sekä 

että vuokramäärät suoritetaan tammikuun 1 päivästä 1913 
lukien ja sentähden merkitään mainitun vuoden meno- ja tulo-
sääntöön. 

Tähän rahatoimikamarin esitykseen kaupunginvaltuusto myön-
tyi 4). 

Kortteliin n:o Sittenkun kaupunginvaltuusto kokouksessaan huhtikuun 4 
187 tehtävän 

l) Valt. pöytäk. toukok. 14 p. 24 §. — 2) Ks. 1911 vuod. kert. siv. 78. 
— 3) Valt. pain. asiakirj. n:o 58. — 4) Valt. pöytäk. lokak. 8 p. 25 §. 
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päivänä 1911 luovuttaessaan *) Helsingin makasiiniosakeyhtiölle makasiinira-
vuokraoikeuden VIII kaupunginosassa olevaan kortteliin n:o 187 oli Otukset hy-~ 
m. m. pannut ehdoksi, että kortteliin aiotun makasiinirakennuksen väksytty. 

piirustukset oli alistettava valtuuston tarkastettavaksi ja hyväksyttä-
väksi, lähetti yhtiö mainitut piirustukset valtuustolle. 

Asiaa esiteltäessä päätti2) kaupunginvaltuusto puolestaan 
hyväksyä mainitut piirustukset. 

Rahatoimikamarin kirjelmässä joulukuun 12 päivältä valtuus- Espianadikap-
tolle lähettämät Esplanadikappelin 3) uudestirakennuksen lopulliset rakennuksen 
piirustukset hyväksyi 4) kaupunginvaltuusto sillä ehdolla, että kau- piirustukset 
pungin vaakunaa ei sijoiteta rakennuksen pää-julkisivuun. hyväksytty. 

Rahatoimikamarin esitysten johdosta päätti kaupunginvaltuusto 
vuokrata: 

johtaja K. E. Jonssonille Ulrikaporin kaivohuoneen viideksi- uirikaporin 
toista vuodeksi, maaliskuun 1 päivästä 1912 lukien, 9,500 markan ^o^aaMnen. 
vuosivuokrasta kymmenenä ensimäisenä ja 13,000 markan vuosi-
vuokrasta seuraavina viitenä vuonna sekä muutoin lähemmin määrä-
tyin ehdoin 5); 

aktiebolaget Tennishall yhtiölle laaditussa kartassa osotetun Erään Eiäin-
alueen Eläintarhantien viereltä 1923 vuoden loppuun 480 markan reiseVaiueen" 
vuosivuokrasta sekä muutoin samoilla ehdoilla, mitkä oli pantu vuokraaminen. 
Helsingfors lawntennishall yhtiölle Toivon tilukselta n:o 49 luovu-
tettuun 6) alueeseen7) nähden; 

3:nnelle suomenmaalaiselle tarkk'ampujarykmentille laaditussa Erään Fred-
kartassa osotetun alueen Fredriksperin ampumaradan länsirajalta p^^adan^e-
katetun ampumaradan teettämiseksi sinne kymmeneksi vuodeksi, reisen alueen 
kesäkuun 1 päivästä 1912 lukien, 150 markan vuosimaksusta sekä vuokraaminen· 
sillä ehdolla että vuokramies ryhtyy kaikkiin tarpeellisiin varo-
keinoihin8); sekä 

tehtailija C. E. Lindgrenille rnoilla 21 ja 23 korttelissa n:o 500 HumaUston 
merkityt Humaliston huvilatiluksen n:o 16 tontit viideksi vuodeksi, ^ j a ^ vuok° 

raammen. tammikuun 1 päivästä 1913 lukien, yhteensä 75 markan vuosivuok-
rasta 9). 

Rahatoimikamarin kirjelmässä kesäkuun 13 päivältä tehdyn Meiiansm huvi-

esityksen johdosta että puuseppämestari K. K. Sylvanderille vuok- ̂ okraaî nen! 
rattaisiin Meilansin huvilapalsta n:o 33 päätti 10) kaupunginvaltuusto 
mainitun palstan luovutettavaksi sanotulle henkilölle 1940 vuo-
den loppuun 150 markan vuosivuokrasta kymmenenä ensimäisenä 

*) Ks. 1911 vuod. kert. siv. 25. — 2) Valt. pöytäk. toukok. 14 p. 15 §. — 3) Ks. 
1911 vuod. kert, siv. 30. — 4) Valt. pöytäk. jouluk. 20 p. 12 §. — 5) Yalt. pöytäk. 
helmik. 27 p. 13 §. — 6) Ks. 1909 vuod. kert. siv. 24 ja 25. — 7) Yalt. pöytäk. 
huhtik. 16 p. 19 §. — «) Yalt. pöytäk. kesäk. 11 p. 22 §. - 9) Yalt, pöytäk. lokak. 
29 p. 5 §. — 10) Yalt. pöytäk. syysk, 10 p. 42 §. 
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vuonna, 225 markan vuosivuokrasta seuraavalta kymmenvuotis-
kaudelta sekä 300 markan vuosivuokrasta jälellä olevalta vuokra-
kaudelta. 

vapautus Kaupunginvaltuustolle annetussa kirjoituksessa oli Helsingin 
VsuoritTaml·.1111 sairaskodin johtokunta anonut vapautusta sen 260 markan suurui-

sesta. sen vuosivuokran suorittamisesta, mikä sairaskodin oli maksettava 
käyttämästään tontista, osote Eläintarhan huvila n:o 6. 

Rahatoimikamarin annettua asiasta lausunnon päätti *) kau-
punginvaltuusto suoda johtokunnan anoman edun kuluvan vuokra-
kauden loppuun. 

Maksuton käyt- Helsingin uimaseuran hakemuksesta ja rahatoimikamarin eh-
n^Tkamo t̂Te-kotuksen mukaisesti myönsi2) kaupunginvaltuusto seuralle mak-
reiseen uima- suttoman käyttöoikeuden Ursinin kallion viereiseen kaupungin 
laitokseen. u i m a j l u o n e e s e e i l kesäksi 1912 samoilla ehdoilla kuin ennenkin eli 

että seura mainitussa laitoksessa pitää voimassa mallikelpoista 
uimakoulua mies- ja naisosastoilleen sekä että kaupungin kansa-
kouluoppilaat, poliisimiehistö ynnä palolaitoksen alipäällystö ja 
miehistö saavat tilaisuuden maksutta kylpeä uimalaitoksessa, 

raikkain luo- Kaupunginvaltuustolle annetussa kirjoituksessa oli Helkanäyt-
lUkonmateat- tämö- osakeyhtiön johtokunta anonut m. m. paikan luovuttamista 

tereja varten. Seurasaarelta ulkoilmateatteria varten. 
Sittenkun Helsingin anniskeluosakeyhtiön johtokunta oli anta-

massaan lausunnossa puoltanut myöntymistä mainittuun anomuk-
seen, kuitenkin ainoastaan mikäli koski teatterinäytäntöjen toimeen-
panemista kesällä 1912 sekä edellyttäen näytäntöjen tapahtuvan 
Seurasaaren itärannassa sijaitsevalla kallioniemekkeellä, päätti3) 
kaupunginvaltuustokin puolestaan sallia puheena olevan paikan 
Seurasaarelta luovutettavaksi mainittuun tarkoitukseen. 

Samaten oli aktiebolaget Folkteatern yhtiön johtokunta kau-
punginvaltuustolta anonut m. m., että koetteeksi kymmenen ruotsin-
kielisen ulkoilmanäytännön toimeenpanemista varten Eläintarhasta 
tahi jostakin muusta näytäntötarkoituksiin käytettäväksi kelpaavasta 
osasta kaupunkia osotettaisiin sopiva paikka. 

Sittenkun rahatoimikamari oli antamassaan lausunnossa tarkoi-
tukseen sopivana paikkana ehdottanut laadittuun asemapiirrokseen 
merkittyä aluetta Eläintarhan hiihtomäen viereltä, päätti4) kau-
punginvaltuusto aktiebolaget Folkteatern yhtiölle luovuttaa vasta-
mainitun alueen, sillä edellytyksellä että aiottu teatterihanke kau-
pungin avustuksella taikka muulla tavoin saadaan toteutetuksi. 

Valt. pöytäk. tammik. 30 p. 9 §. — 2) Valt. pöytäk. maalisk. 26 p. 20 §. 
3) Valt. pöytäk. maalisk. 26 p. 22 §, — 4) Valt. pöytäk. huhtik. 30 p. 27 §. 
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Rahatoimikamarin esitysten johdosta myönsi kaupunginval-
tuusto pitennetyn vuokraoikeuden: 

Sörnäsin puuseppäosakeyhtiölle Vallilan palstoihin n:oihin 1 a, vaiman pais-
. tain nrojen 1 a, 2 a ja 3 a tammikuun 1 päivästä 1912 vuoden 1917 loppuun v u o - 2 a ja 3a vuok-

. raoikeuden 
tuisesta 5,000 markan vuokramaksusta *); pitennys. 

seppä S. Häggille Toukolan numeroimattoman korttelin pals- Toukolan liu-
toihin n:öihin 1 ja 2 vuoden 1920 loppuun 300 markan vuosivuok-^ImfpX* 
rasta kumpaisenkin, palstan n:o 1 tammikuun 1 päivästä 1914 ja tain n:ojenija 
palstan n:o 2 samasta päivästä vuonna 1915 2); ud̂ l°pitennys 

huvilanomistaja J. Jacobsohnille erääseen Meilansin alueen Erään Touko-

tonttipaikkaan viideksi vuodeksi, tammikuun 1 päivästä 1913 lukien, palkLTuokra-
150 markan vuosivuokrasta sekä sillä ehdolla että vuokramies on oikeuden Pi-

velvollinen, siinä tapauksessa että kaupunki ennen mainitun ajan tenn^s· 
päättymistä tarvitsee jotakin alueen osaa tietä tahi muuta liikenne-
laitosta varten, kuuden kuukauden kuluessa irtisanomisesta luo-
vuttamaan sen kaupungin käytettäväksi 3); 

kalastaja G. A. Liljebergille Toukolan rantakorttelissa olevaan Toukolan ran-

asuntopalstaan 11:0 5 marraskuun 1 päivästä 1913 vuoden 1920 lop- olevan asunto-^/-v^ i · ,»\ palstan 11:0 5 

puun 300 markan vuosivuokrasta 4); seka den̂ iteLn̂ s" 
huvilanomistaja A. K.Vikströmille Vallilan huvilatilukseen n:o vaimanhuviia-

2 1917 vuoden loppuun muutoin aikaisemmin voimassa olevin eh- tiluksen n:o 2 
vuokraoike-

doin, mutta 500 markkaan korotetusta vuosivuokrasta pitennyskau-Uden pitennys, 
delta ja velvoittamalla vuokramiehen Itäisen viertotien ehdollista 
laajentamista varten kolmen kuukauden kuluessa irtisanomisesta 
luovuttamaan tarvittavan maan, ollen korvausta, jonka rahatoimi-
kamari saisi määrätä, annettava ainoastaan siinä tapauksessa, että 
jokin vuokramiehen omistama rakennus täytyy poistaa 5). 

Varikonhoitaja W. Jakobssonin kaupunginvaltuustolle teke- Evätty anomus 

män anomuksen saada edelleen pitää hallintaoikeuden Fredriks- â etThamntä-
perin ratapihan viereiseen Malmin maa-alueeseen kaupunginval- oikeudenpiten-

tuusto, rahatoimikamarin lausunnon mukaisesti, epäsi 6). tamisesta. 

Majoituslautakunnan kirjelmässä tammikuun 29 päivältä tehdyn Alueen 
esityksen johdosta päätti 7) kaupunginvaltuusto, että sotaväen liike- 179 viereltä 
kannallepanon varalta oli väliaikaista sotaväen keittiötä varten, sotaväen keit-

jonka teettämiseen k. senaatti oli osottanut tarpeelliset varat, kor- tlon paikakSL 

vauksetta varattava paikka aivan kaupungin ainespihan viereltä 
korttelista n:o 179, ja oli alue, sittenkun sitä oli lakattu tarvitse-
masta, kaupungille palautettava. 

varaa-
minen korttelin 

*) Valt. pöytäk. maalisk. 12 p. 19 §. — 2) Valt. pöytäk. huhtik. 16 p. 16 §. 
— 3) Valt. pöytäk. huhtik. 16 p. 17 §. — 4) Valt. pöytäk. toukok. 28 p. 10 §. — 
5) Valt. pöytäk. marrask. 12 p. 2 §. — 6) Valt. pöytäk. huhtik. 16 p. 15 §. — 
7) Valt. pöytäk. maalisk. 26 p. 11 §. 
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Lupa kuikurai- Rahatoimikamarin kirjelmässä syyskuun 26 päivältä tehdyn 
s^n Meiians-" esityksen johdosta myönsi l) kaupunginvaltuusto Helsingin raitiotie-

kaduiie. ja omnibusosakeyhtiölle luvan korttelissa n:o 492 XIV kaupungin-
osaa olevasta vaunuhallistaan lähteväksi rakentaa kulkuraiteen Mei-
lanskadulle kirjelmän oheisen asemapiirustuksen mukaan, sillä eh-
dolla että hakija, samalla kun asettaa raiteet, lujittaa Meilans-
kadun raiteiden pituudelta asfalttiin istutetuilla noppakivillä ja 
samalle katualalle laittaa asfaltista jalkakäytävät sekä että, jos 
puheena olevasta raidelaitteesta vastedes koituu sanottavaa haittaa 
mainitun kadun muulle liikenteelle, yhtiö on velvollinen käskystä 
heti poistamaan lasketut raiteet kadulta. 

Kysymys rai- Hermannissa, Toukolassa, Arabiassa, Vanhassakaupungissa ja 
ulottaneesta Vallilassa asuvan 2,393 henkilön kaupunginvaltuustolle tekemän 

Hermanniin ja esityksen raitiotieverkon ulottamisesta Hermanniin ja Toukolaan 
ou o aan. ]_g_hetti 2) valtuusto valmisteltavaksi rahatoimikamariin. 

Lupa ulottaa Kirjelmässä elokuun 28 päivältä mainitsi maistraatti, että Itä-
Katajani meren rannantarkastusjoukkojen pohjoisen alueen keskusaseman 
ja Pohjoisran- päällikkö oli maistraatilta anonut lupaa asettaa Katajanokan- ja 

taan' Pohjoisrantaan hakukirjain oheisen piirustuksen ja selitelmän mukai-
sen, patsaisiin sijoitetun puhelinjohdon sekä että maistraatti oli 
vaatinut rahatoimikamarin ja kaupungin yleisten töiden hallituksen 
lausuntoa asiasta; mutta koska rahatoimikamari ei ollut katsonut 
voivansa ottaa hakemusta lopullisesti tutkittavaksi, jätti maistraatti 
asian kaupunginvaltuuston ratkaistavaksi. 

Asiaa esiteltäessä päätti 3) kaupunginvaltuusto ensinnäkin lau-
sua toivottavaksi, että edellä mainittu puhelinjohto rahatoimikamarin 
ehdottamalla tavalla sijoitettaisiin entisestä Uudenmaan pataljoonan 
kasarmista Katajanokan meriväen kasarmiin kulkevaan maanalai-
seen kaapeliin. Mutta siltä varalta ettei tämä kävisi päinsä, päätti val-
tuusto niinikään, että puhelinjohto olisi asetettava kaupungin yleis-
ten töiden hallituksen tarpeelliseksi katsomain ehtojen mukaisesti 
eli että patsaat kiinnitettäisiin maahan samalla tavoin kuin muutkin 
kaupungissa olevat patsaat, että patsaiden tulisi olla suorat, sileiksi 
höylätyt ja siisteiksi maalatut, että patsaat sijoitettaisiin kaapungin 
rakennuskonttorin hyväksymiin paikkoihin sekä tehtäisiin niin 
korkeat, ettei niihin kiinnitetty lanka miltään kohdalta ole 5.5 
metriä likempänä maata. Lisäksi määräsi valtuusto, että siten 
myönnetty lupa oli oleva voimassa enintään viisi vuotta, minkä 
jälkeen uusi lupa johdon pitämiseen olisi hankittava, siinä tapauk-
sessa että johto edelleenkin oli tarpeellinen. 

J) Valt. pöytäk. lokak. 8 p. 26 §. — 2) Valt. pöytäk. maalisk. 12 p. 35 §. — 
3) Valt. pöytäk. syy sk. 24 p. 2 §. 
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Rahatoimikamariin annetussa kirjoituksessa oli aktiebolaget LuPa sähkö-
Gottfr. Strömberg osakeyhtiö anonut lupaa sähköjohtopatsaiden Asettamiseen11 

sijoittamiseen kaupungin omistaman Reimarsin talon alueelle. Reimarein 
Kaupungin yleisten töiden ja teknillisten laitosten hallitusten tllalle' 

annettua lausuntonsa asiasta esitti 0 rahatoimikamari haettua lupaa 
myönnettäväksi kymmeneksi vuodeksi, kesäkuun 1 päivästä 1912 
lukien, sillä ehdolla: 

että toimilupa ei oikeuta yhtiötä estämään muita saamasta 
samanlaista oikeutta toimilupakauden kuluessa; 

että patsaiden muutto, jos käy tarpeelliseksi, toimeenpannaan 
yhtiön toimesta ja sen kustannuksella kaupungin rakennuskontto-
rin osotuksen mukaisesti; sekä 

että kaupunki, siinä tapauksessa että se päättää ulottaa säh-
kölaitoksensa toiminnan puheena olevalle alueelle, ei ole velvolli-
nen suorittamaan yhtiölle minkäänlaista lunastusta eikä muuta 
korvausta. 

Tämän rahatoimikamarin esityksen kaupunginvaltuusto hy-
väksyi 2). 

Paraisten kalkkivuori osakeyhtiön hakemuksesta sekä raha- Lupa köysi-

toimikamarin ehdotuksesta myönsi3) kaupunginvaltuusto yhtiöller
s
a
e
d
e
a
n
nsörnäshT 

luvan teettää Sörnäsin rantatien poikki koneelliseen purkausko jee- rantatien 
seen yhdistetyn köysiradan, sillä edellytyksellä että yhtiö ryhtyy p0lkkl· 
toimenpiteisiin, jotka ovat omansa mainitun kadun liikennettä 
suojelemaan siihen haitallisesti vaikuttamatta sekä että yhtiön tulee 
poistaa laitos tahi muuttaa sen asemaa, jos kaupungin viranomaiset 
sen katsovat tarpeelliseksi. 

Maistraatin kirjelmässä helmikuun 21 päivältä vaadituksi lau-Lausunto Pnk-
sunnoksi pilkkaanampumisradan laittamisesta erotetun Orenburgi- padanTamŵ "-
laisen kasakkadivisionan käytettäväksi, päätti 4) kaupunginvaltuusto sesta· 
esittää, että maistraatti rahatoimikamarin maistraatille osottamassa 
kirjelmässä mainitun kuukauden 15 päivältä asiasta tehdyn ehdo-
tuksen pohjalla ryhtyisi lähempiin keskusteluihin asianomaisten 
viranomaisten kanssa. 

4. Kaupungille kuuluvain talojen ja rakennusten käyttä-
mistä määrättyihin tarkoituksiin sekä sellaisten raken-

nusten teettämistä ja kunnossapitoa koskevat asiat. 
Kirjelmässä maaliskuun 4 päivältä mainitsi rahatoimikamari Kaupunginval-

että, sittenkun kaupunginvaltuusto oli kokouksiaan ja kansliaansa 
Rtk. kirj. toukok. 17 p. n:o 296. — 2) Yalt. pöytäk. kesäk. 11 p. 21 §. — 

3) Yalt. pöytäk. kesäk. 11 p. 49 §. — 4) Yalt. pöytäk. helmik. 27 p. 6 §. 


