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S. Muut kaupungin kiinteää omaisuutta koskevat asiat 

Pukeutumispa- Sittenkun kaupunginvaltuusto kokouksessaan joulukuun 30 
tämiTenViäin- päivänä 1910 oli myöntänyt *) 10,000 markan määrärahan pukeu-

tarhaan. tumispaviljongin teettämiseksi Eläintarhan urheilukentän vierelle 
sekä samalla päättänyt, että määräraha etusijassa käytettäisiin 
yksityisen yhtiön avustamiseksi mainitun paviljongin rakennutta-
misessa, jos tuollainen yhtiö voitaisiin saada aikaan, ja että määrä-
raha vasta sitten, kun oli osottautunut, ettei tuollaista yhtiötä ollut 
saatu aikaan, käytettäisiin paviljongin teettämiseen kaupungin toi-
mesta, mutta yksityistä yhtiötä tätä tarkoitusta varten ei ollut pe-
rustettu, päätti 2) rahatoimikamari antaa kaupunginarkkitehdin toi-
meksi mahdollisimman pian laatia puheena olevan paviljongin 
piirustukset ja, sittenkun kamari oli ne hyväksynyt, ryhtyä pavil-
jonkia teettämään. 

virutushuonei- Sittenkun kaupunginvaltuusto kokouksessaan maaliskuun 26 
dennen*aml päivänä oli valtuuttanut 3) rahatoimikamarin yksissä neuvoin kau-

pungin yleisten töiden hallituksen kanssa m. m. määräämään kau-
punkiin laitettavain virutushuoneiden luvun, rakennuttamaan vi-
rutushuoneet, asettamaan tarvittavan palvelijaston sekä antamaan 
virutushuoneiden käyttämisessä noudatettavan taksan, päättivät4) 
kamari ja hallitus m. m. kolme virutushuonetta rakennettavaksi 
Sörnäsin rantatien varrelle Haapaniemen uimahuoneen vierelle, 
yhden Siltavuorenrantaan ja niinikään yhden Ruoholahden par-
taalle, kamarin toimesta asetettavaksi kuhunkin virutushuoneeseen 
vartijan 1,200 markan vuosipalkalla sekä velvollisena valvomaan 
järjestystä virutushuoneissa ja kantamaan maksut, minkä ohessa 
maksut virutushuoneiden käyttämisestä vahvistettiin 30 penniksi 
kokonaiselta, 15 penniksi puolelta ja 10 penniksi neljännestunnilta 
ja kultakin virutusaltaalta. 

Kesäpäivä- Sen kansakouluikäisten lasten kesäpäiväparantolan paikaksi, 
Ppaikka!*11 j°ka kaupunginvaltuuston huhtikuun 30 päivänä 5) tekemän pää-

töksen mukaan oli rakennettava keväällä 1912, määräsi6) raha-
toimikamari puolestaan Framskogin alueen Äggelbyn kartanon 
maalla. 

Muutettu myy- Rahatoimikamarin puheenjohtajan ehdotuksesta päätti7) kamari, tavien ja vuok- ^ J J x 

rattavien tont-että 1913 vuoden alusta oli myytäväin ja vuokrattavain tonttien 
tien arvioimis- . " J 

menettely, arvioimisessa noudatettava: 

!) Ks. 1910 vuod. kert. siv. 59. - 2) Toukok. 17 p. 42 §. — Ks. tätä kert. 
siv. 62. — 4) Toukok. 2 p. 59 §. — 5) Ks. tätä kert. siv. 44 ja seur. — 6) Toukok. 
9 p. 58 §. — 7) Syysk. 5 p. 25 §. 
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että kaupungingeodeetin tuli lokakuun kuluessa rakennus-
konttorin budjettiehdotuksen johdolla laatia kaikkien myytävänä 
ja vuokrattavana olevain tonttien luettelo, jossa mainittiin tonttien 
asema, pinta-ala, hänen ehdottamansa hinta neliömetriltä ja koko 
tontilta sekä erikoisesti huomiota ansaitsevat seikat, niinkuin tar-
peellinen kallionlouhinta, paalutus tai muutoin vaikea perustami-
nen y. m.; 

että rahatoimikamarin sitten tuli yhdellä kertaa arvioida kaikki 
nämä tontit; 

että, sittenkun kamari oli saanut tietää, mitkä kadut tulivat 
tasotettaviksi, käytettävänä olevain tonttien luettelo painatettaisiin 
sekä pidettäisiin kamarin kansliassa ja kaupungingeodeetin luona 
halullisten saatavana; sekä 

että tämä arvio olisi voimassa yhden vuoden sekä otettaisiin 
sen jälkeen uudelleen tarkastettavaksi ja, jos aihetta oli, muutettaisiin. 

Sittenkun eräiden Helsingin kaupungissa olevain tonttien ja vanhankau-
alueiden omistusoikeutta tutkimaan asetettu komitea oli raha- ^u^uksen" 
toimikamariin antanut mietinnön selvityksineen Vanhankaupungin omistusoikeus, 

vesiputouksen l) omistusoikeudesta, päätti 2) kamari heinäkuun 23 
päivänä 1902 annetussa, vesilaitoksen omistajan oikeutta eräissä 
tapauksissa saada oikeutensa koskeen tuomioistuimen tutkittavaksi 
koskevassa asetuksessa olevain määräysten johdosta ryhtyä toimen-
piteisiin saadakseen kaupungin oikeuden mainittuun koskeen tutki-
tuksi, ja annettiin ent. prokuraattorinsihteerille J. E. Ugglalle tehtä-
väksi ryhtyä tuollaiseen toimenpiteeseen. 

Kaupungin yleisten töiden hallituksen esityksestä päätti3) Haapaniemen 
- . , . · ! - x x · J · uimahuoneiden 

rahatoimikamari Haapaniemenrannassa olevat uimahuoneet pois- poistaminen, 
tettaviksi, koska ne olivat ylen rappeutuneet ja niiden viereinen 
vesi oli niin likaista, ettei se terveydelliseltä kannalta näyttänyt 
sopivalta kylpemiseen käytettäväksi. 

Niinikään kaupungin yleisten töiden hallituksen esityksestä Kielletty Pita-

päätti4) rahatoimikamari kiellettäväksi keihään- ja kiekonheiton, "harjoituksia1" 
kuulantyönnin sekä jalka- ja kuningaspallopelin Tokantorin leikki- Tokantorin , leikkikentällä. 
kentällä. 

Tehtyjen hakemusten johdosta myönsi rahatoimikamari seu- Lupa tonttien 

raaville henkilöille luvan yhteenrakentaa alempana mainitut tontit: 
huvilanomistaja M. Toivoselle5) Inarintien varrella korttelissa 

n:o 545 olevat tontit n:ot 21 ja 23; 
maalari I. Rannalle 6) Vallilantien varrella korttelissa n:o 531 

olevat tontit n:ot 32 ja 34; 

Valt. pain. asiakirj. n:o 49. — 2) Lokak. 24 p. 26 §. — 3) Lokak. 10 p. 
38 §. — 4) Toukok. 23 p. 50 §. — 5) Toukok. 9 p. 36 §. — 6) Toukok. 23 p. 78 §. 

Kunnall. kert. 1912. 38 
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uunintekijä V. Lönnqvistille 0 Ouluntien varrella korttelissa 
n:o 547 olevat tontit n:ot 4 ja 6; sekä 

työnjohtaja A. Jäntille 2) Ouluntien varrella korttelissa n:o 546 
olevat tontit n:ot 3 ja 5. 

pitennetty Tehdyn hakemuksen johdosta myönsi 3) rahatoimikamari ura-
t0nnû aika!n" koitsija E. Kajaslammelle ja rakennusmestari A. Tammilehdolle 

elokuun 1 päivään 1913 pitennettyä aikaa Ätsärintien tontin n:o 3 
rakennuttamiseen. 

Tiepuomien Sen johdosta että rautatiehallitus oli rahatoimikamarilta tie-
satamuadan dustellut, oliko kaupungin puolelta mitään muistuttamista sitä halli-

varreiie. tuksen laatimaa ehdotusta vastaan, että tiepuomeja asetettaisiin 
kaupungin satamaradan varrelle seuraaviin ylimenokohtiin, ni-
mittäin : 

Malminkadun varrelle n. s. Leppäsuon ylimenokohtaan, 
Ruoholahdenkadun varrelle, 
Tokankadun „ 
Merikadun—Neitsytpolun varrelle sekä 
Puistokadun—Läntisen lehtotien varrelle, 

päätti 4) kamari ilmoittaa rautatiehallitukselle, että kaupungin puo-
lelta ei ollut mainitussa kohden olemassa estettä, kuitenkin edellyt-
täen ettei kaupungille koitunut kustannuksia tiepuomien asettami-
sesta ja vastaisesta kunnossapidosta eikä vartijamiehistön palkkaa-
misesta ylimenokohtiin. 

Lupa ikkunain Tehdyn hakemuksen johdosta myönsi 5) rahatoimikamari Unio-
nâ puritonttia ninkadun talon n:o 41 omistajalle J. G. Thilenille luvan sijoittaa 

päin. ikkunoita rajakkaista Nikolainkadun kansakoulutonttia päin, saa-
matta tätä lupaa kuitenkaan tulkita kaupungilla mainittuun koulu-
tonttiin olevan vapaan käyttö vallan rajoitukseksi. 

Niinikään myönsi 6) rahatoimikamari Annankadun tontin n:o 
4 omistajalle T. Johanssonille eräillä ehdoilla luvan mainitulle ton-
tille aikomaansa uutisrakennukseen sijoittaa ikkunoita saman ka-
dun varrella olevaa rajakkaista kansakoulutonttia päin antavaan 
seinään. 

Edelleen oikeutti 7) rahatoimikamari Korkeavuorenkadun ton-
tin nro 3 omistajan leskirouva Emilie Jakobssonin eräillä ehdoilla 
sijoittamaan ikkunoita kaupungin saman kadun varrella omistaman 
kirjastotalotontin n:o 5 rajaan. 

!) Elok. 29 p. 35 §. — 2) Marrask. 28 p. 49 §. — 3) Heinäk. 11 p. 50 §. — 
4) Tammik. 4 p. 31 §. — 5) Maalisk. 28 p. 54 §. — 6) Kesäk. 20 p. 40 §. —7) Marrask. 
7 p. 45 § ja marrask. 28 p. 54 §. 


