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Kaupunginvaltuuston vuonna 1920 käsittelemistä asioista mainitaan seu-
raavat : 

A. Kaupungin kiinteää omaisuutta koskevat asiat. 

1. Kaupunginasemakaavaa koskevat kysymykset. 

N. s. Pakaanalueeri rakennuskaava. Rahatoimikamarin kehoituksesta 
oli kaupungin yleisten töiden hallitus kamarille lähe t tänyt 1 ) ehdotuksen 
Pakaan alueen kaupunginasemakaavaksi, käsittäen Sörnäsin haararadan ja 
Pakaankadun sekä Sturekadun ja Fredriksperin uudelta asemalta Gumtäh-
teen suunnitellun uuden, Gumtähden Viertotie nimisen liikenneväylän väli-
sen alueen. AsemakaaVaan oli edelleen luettu Sturekadun itäpuolella sijaitseva 
kortteli N:o 534, joka oli ehdotettu jaettavaksi tehdastonteiksi. Paitsi edellä-
mainituita kortteleita käsitti suunnitelma seitsemän muuta teollisuustarkoi-
tuksiin varat tua korttelia, n:ot 691—697, joista viisi heti raidelaitteen vierellä 
sijaitsevina on jaet tu tehdaspaikoiksi sopiviksi, verraten tilaviksi tonteiksi, 
jota vastoin molemmat muut Elimänkadun varrella sijaitsevat korttelit oli 
aikomus käyt tää etusijassa makasiini- ja varastotonteiksi. Alueen jäljellä 
oleva osa oli varat tu asuntotarkoituksiin, paitsi kortteleja n:oja 564 ja 566, 
jotka oli tarkoitet tu julkisten rakennusten paikaksi. Asuntotarkoituksiin 
varatuista kortteleista oli n:ot 560, 563, 567, 568 a, 569 a, 570 ja 571 tarkoitet tu 
viisikerroksisten vuokratalojen paikaksi. Muille asuntotonteille rakennettai-
siin kolmikerroksisia rakennuksia n. s. »maaherratalon» tyyppiä. Sittemmin 
lähetti hallitus kamarille ehdotuksen sanotun alueen rakennusjärjestykseksi 
ynnä alueella olevien tontt ien luovutusehdoiksi, sekä ehdotti: 

a) että tehdaskortteleihin n:oihin 534 ja 691—697 sovellettaisiin tehdas-, 
makasiini- ja varastopaikoista Helsingin kaupungin toukokuun 8 p:nä 1917 
vahvistetussa rakennusjärjestyksessä olevia määräyksiä sekä et tä näiden 
korttelien tonti t vuokrattaisiin esimerkiksi 30 vuodeksi ja suomalla vuokraa-
jalle etuoikeus vuokrakauden päättyessä saada vuokra-aika pitennetyksi 
silloin määrät tävin ehdoin; 

b) että kortteleihin n:oihin 560, 563, 567, 568 a, 569 a, 570 ja 571 sovel-
lettaisiin Helsingin kaupungin toukokuun 8 p:nä 1917 vahvistetun rakennus-
järjestyksen määräyksiä sekä että näiden tonttien luovutuksessa ei sovellet-
taisi vuokrajärjestelmää; samoin kuin 

c) että kortteleihin n:oihin 561, 562, 565, 568 b ja 569 b saisi rakentaa kaksi-
kerroksisia asuinrakennuksia puusta sekä kaupungin rakennuskonttorin vast-
edes laatimain, kaupungin viranomaisten vahvistamani julkisivukaavioiden 
mukaan. Viimeksi mainit tujen korttelien tonti t annettaisiin vuokralle, esi-
merkiksi 50, enintään 60 vuodeksi, ja vuokrasopimukset tehtäisiin pääasialli-
sesti kaupunginvaltuuston helmikuun 8 p:nä 1916 Vallilan alueen kortteleille 
n:oille 552—559 vahvistamain kaavakkeitten mukaisesti. 

Rahatoimikamari oli pi tänyt laadit tua kaavaa tyydyt tävänä, samoin 
oli kamari katsonut voivansa yhtyä hallituksen ehdotukseen rakennusjär-
jestykseksi ja luovutusehdoiksi, mut ta huomautti , ettei b) ryhmään luettuja 

Valt. pain. asiakirj. n:o 11. 



4 I. Kaupunginvaltuusto. 4 

kortteleja, joihin rakennettaisiin useampikerroksisia kivitaloja ja joiden 
tont i t eivät soveltuneet vuokrattaviksi, toistaiseksi myytäisi. Taloudellisista 
syistä katsoi rahatoimikamari olevansa pakoitettu vastustamaan/hallituksen 
ehdotusta, että erinäisille tonteille saisi rakentaa n. s. »maaherrataloja», 
jotavastoin kamarilla ei ollut mitään muistuttamista ehdotusta vastaan, 
että kyseessä oleviin kortteleihin saisi rakentaa kaksikerroksisia puutaloja, 
kuten sittemmin laadittu ehdotus näiden korttelien rakennusjärjestykseksi 
edellyttikin. Kun oli ollut aikomus vuokrasopimuksissa määrätä, että, jollei 
kaupunki vuokrakauden päättyessä tarvitse tontt ia tai jotakin sen osaa omiin 
tarkoituksiinsa, vuokraajalle taattaisiin oikeus saada vuokrasopimuksen piten-
nystä edelleen 20, enintään 30 vuotta, piti kamari ehdotettua 30-vuotista vuokra-
kaut ta r i i t tävänä suuremmille ja kalliimmille laitoksillekin. Kamari esitti, 
että. kaupunginvaltuusto päättäisi: 

hyväksyä esillä olevan, huht ikuun 9:ntenä 1919 päivätyn ehdotuksen 
Pakaan alueen kaupunginasemakaavaksi; 

täl tä alueelta luovutettaessa tontteja , lukuun o t tamat ta kortteleissa 
n:oissa 560, 563, 567, 568 a, 569 a, 570 ja 571 sijaitsevia, noudatettavaksi 
vuokrajärjestelmää, jolloin 

a) tehdaskorttelien n:ojen 534 ja 691—697 tonti t aluksi annetaan vuokralle 
30 vuodeksi, oikeuttamalla vuokranhaltija, siinä tapauksessa, ettei kaupunki 
vuokrakauden päättyessä tarvitse tont t ia tai jotakin sen osaa omiin tar-
koituksiinsa (liikenneväyliä, rautat ietä y. m. varten), saamaan vuokrasopi-
muksen pitennetyksi edelleen 20, enintään 30 vuodeksi, silloin määrät tä-
västä uudesta vuokramaksusta; ja 

b) asuntokorttelien n:ojen 561, 562, 565, 568 b ja 569 b tonti t annetaan 
vuokralle 50, enintään 60 vuodeksi, pääasiassa samoin ehdoin, mitkä kau-
punginvaltuuston helmikuun 8 p:nä 1916 tekemän päätöksen mukaan 
ovat voimassa Vallilan alueen kortteleista n:roista 552—559; 

a) kohdalla mainittuihin kortteleihin sovellet\avaksi kaupungin touko-
kuun 8 ,p:nä 1917 vahvistetussa rakennusjärjestyksessä tehdas-, maka-
siini- ja varastopaikoista voimassa olevia määräyksiä sekä b) kohdalla mai-
nittuihin kortteleihin , tämän oheista rakennusjärjestyksen ehdotusta1); 

antaa kaupungin yleisten töiden hallituksen toimeksi laatia ja kamarin 
välityksellä valtuuston hyväksyttäväksi lähettää edellämainitun rakennus-
järjestysehdotuksen 4 §:ssä mainitut julkisivukaaviot; niin myös 

antaa rahatoimikamarin tehtäväksi ryhtyä kaikkiin edellä kerrotusta 
päätöksestä johtuviin toimenpiteisiin. 

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 2) rahatoimikamarin ehdotuksen. 
Reimarsiri talon jaoit tiskaava. Rahatoimikamarin esityksestä hyväksyi 3) 

valtuusto kaupunginasemakaava-arkkitehdin tekemän Reimarsin talon rauta-
tielinjan pohjoispuolella sijaitsevan osan jaoituskaavan ehdotuksen; kysymys 
jaoituskaavan vahvistamisesta talon eteläosaa varten, jonka vuokra-aika 
pää t tyy marraskuun 26 p:nä 1929, jätettäisiin toistaiseksi ratkaisematta. 
Edelleen päätt i valtuusto jaoituskaavaan merkityt huvilapalstat, alaltaan 
yhteensä 13,000 m2, sekä puutarhapalstat , alaltaan 237,000 m2, annettaviksi 
vuokralle, edelliset 50 vuodeksi ja jälkimmäiset 25 vuodeksi, minkä ohessa 
vuokraaja oikeutettaisiin saamaan 20 vuotta vuokra-ajan pitennystä, jos tilus 
vuokrakauden päättyessä on hyvässä kunnossa. Rahatoimikamarin toimeksi 
annettiin ehdottaa, puheenalaisten vuokrapalstain tarkemmat luovutusehdot. 

!) Ks. tätä kert. siv. 137. — 2) Valt. pöytäk. 6. 4. 11 §. — 3 ) S:n 6. 4. 17 §. 
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Kaupunginasemakaauan muutosehdotuksen piirustukset. Kaupunginval-
tuuston lähettäessä hyväksymänsä kaupunginasemakaavan muutosehdotukset 
hallituksen tutki t taviksi ja vahvistettaviksi oli ehdotus lähetetty kolmin 
kappalein. Näistä vahvistuksen merkinnällä varustetuista kappaleista oli 
yleisten rakennusten ylihallitus saanut yhden, jota vastoin yhtä säilytettiin 
maistraatin arkistossa ja kolmatta kaupungin rakennuskonttorin geodeetti-
osastolla. Kun rakennuskonttorin kaupunginasemakaava osasto oli lausunut 
suotavaksi, et tä tämänkin osaston käyte t tävänä olisi kappale piirustuksia, 
joihin merkintä vahvistamisesta on tehty, esit t i1) kaupunginvaltuusto, joka 
oli havainnut tämän toivomuksen oikeutetuksi, ilmoittaen, että valtuuston 
hyväksymäin kaupunginasemakaavan muutosten piirustukset tästedes laadi-
taan ja valtioneuvostolle lähetetään neljin kappalein, että valtioneuvosto 
vastedes kirjoituttaisi kaikkiin neljään kappaleeseen merkinnän vahvista-
misesta. 

Kulkuväylän teettäminen pitkin Kaisaniemenlahden rantaa ja Siltavuo-
renrantaa Pohjoissatamaan. Rahatoimikamarin esitystä 2) esiteltäessä kulku-
väylän teettämisestä pitkin Kaisaniemenlahden rantaa ja Siltavuorenrantaa 
Pohjoissatamaan pää t t i 3 ) valtuusto, pääasiassa hyväksyen kamarin esityksen, 

että istutuksilla varustet tu kulkuväylä teetetään pitkin Kaisaniemen-
lahden rantaa ja Siltavuorenrantaa Pohjoissatamaan; sekä 

et tä kaupungin yleisten töiden hallitus saa toimekseen laatia ja valtuus-
tolle antaa lopullisen ehdotuksen tästä johtuvaksi kaupunginasemakaavan 
muutokseksi. 

Samalla päät t i valtuusto, että, jos puheenalainen kulkuväylä tulee tee-
tettäväksi, ennenkuin valtuuston satamatoimikunnan laadit tavana oleva 
kaupungin satamain rakennusohjelma oli lopullisesti käsitelty, ei rahatoimi-
kamarin kirjelmän oheisessa kartassa osotettuun rantaviivaan saa rakentaa 
kivilaituria, vaan ainoastaan tavallisen rantareunustuksen, jonka päälle 
vastedes voidaan sijoittaa l isätäytettä ja rantasilta. 

Rahatoimikamarin yllämainitun kysymyksen yhteydessä tekemä esitys 
erään Unioninkadun ja Siltavuorenrannan välillä sijaitsevan alueen myy-
misestä ei a iheut tanut mitään toimenpidettä, koska valtuusto jo aikaisem-
min oli ratkaissut asian 4). 

Kysymys Keskuskadun aseman muuttamisesta. Esiteltäessä rahatoimika-
marin esi tystä5) ehdotuksineen Keskuskadun aseman muuttamisesta pää t t i 6 ) 
valtuusto, edellyttäen osallisten kesken aikaansaatavan semmoisen sopimuk-
sen, et tä Keskuskatu voidaan järjestää Hakasalmenkadun välittömäksi ja t -
keeksi ja 21.5 metriä leveäksi: 

velvoittaa kaupungin miljoonalla viidelläsadallatuhannella (1,500,000) 
markalla o t tamaan osaa mainitun kadun tasoitukseen ja päällystämiseen/ 
joiden töiden teettäminen on asianomaisten osallisten velvollisuus, ollen 
heillä kuitenkin oikeus 38 metrin päähän Aleksanterinkadun risteyksestä las-
kea uusi katu vaakasuorasti Aleksanterinkadun tasoon ( + 4 . 2 m kaupungin 
0-kohdan yläpuolelle) ja siitä lähtien 1 :30 nousulla Pohj . Esplanadikadun 
tasoon; 

myöntää asianomaisille osallisille heidän kesken tehdyn sopimuksen 
mukaan omistusoikeus siihen maahan, mikä Keskuskadun muuton johdosta 

Valt. pöytäk. 11. 2. 8 §. -—2) Valt. pain. asiakirj. n:o 50 vuodelta 1918. — 3) Valt. 
pöytäk. 11. 2. 16 §. — 4) Ks. 1919 vuod. kert. siv. 4. —5) Valt pain. asiakirj. n;o 3. — 6 )Va l t , 
pöytäk. 27. 1. 11 §, 28. 1. 1 §. ja 8. 3. 7 §. 
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tulee käytettäväksi , sillä ehdolla, et tä uuden kadun alana oleva maa kus-
tannuksi t ta tulee kaupungin omaksi; 

oikeuttaa asianomaiset osalliset keskinäisen sopimuksen mukaan vapaasti 
käy t tämään kadun alla olevaa kellaritilaa, paitsi 3 m leveällä alueella, jonka 
kaupunki tarvitsee putki- ja johtolaitteitaan varten ja jolle alueelle 
kaupungille on, jos se tarpeelliseksi havaitaan,, vara t tava pääsy joltakin 
kadun viereiseltä tontilta; 

et tä uudestaan muodostettu Keskuskatu sen itäpuolella sijaitseville ton-
teille tuottaisi kaikki ne oikeudet, jotka nyt voimassa olevan tai vastedes vah-
vistettavan rakennusjärjestyksen mukaan kuuluisivat yllämainitun levyisen 
kadun varrella sijaitseville tonteille, kun taas Aleksanterinkadun tontin n:o 21 
omistajat vapautett i in velvollisuudesta määrä tyn a jan kuluessa tontilleen 
rakentaa lisää ja myönnettiin heille oikeus pitää kaikki rakennuksensa ennal-
laan; 

^kohta kuin osalliset ovat keskenään tehneet semmoisen sopimuksen, 
mikä vaaditaan yrityksen toteuttamiseksi, valtioneuvostolta hankkia vahvis-
tuksen semmoiselle korttelien n:ojen 95 a ja 95 b kaupunginasemakaavan muu-
tokselle, joka käy väl t tämättömäksi Keskuskadun muuttamiseksi nykyään 
vahvistetusta asemastaan ehdotet tuun sekä muuton johdosta viimeksi maini-
tussa korttelissa joutilaaksi tnlevan maan käyttämiseksi tonteiksi; 

edellä kerrottujen, kaupungin puolelta tehtyjen myönnytysten edelleen edel-
lyt tävän, et tä asianomaiset osalliset si toutuvat kesäkuun 1 p:ään 1922 men-
nessä teet tämään uudesti muodostetun Keskuskadun rakennustöitä niin, et tä 
katu viimeistään vastamaini t tuna päivänä voidaan luovuttaa liikenteelle, 
sekä rahatoimikamarin hyväksymäin piirustusten mukaisesti rakennut tamaan . 
Keskuskadun länsi puolella sijaitsevan tonttialueen n:o 1 viiden ja n:o 2 kym-
menen vuoden kuluessa, uhalla, et tä tonttialueen omistaja on velvollinen 
kaupunginkassaan suorit tamaan miljoonan markkaa, ellei molempia näitä 
tonttialueita ole määräajan kuluessa rakennettu, ta i puolen miljoonan mark-
kaa, jos toinen alueista ei ole määräa jan kuluessa rakennettu; 

ensimmäisessä ponnessa mainitusta 1,500,000 markan määrärahasta osot- * 
taa 1,000,000 markkaa 1919 vuoden obligatiolainasta sekä merkitä 500,000 
markkaa vastaiseen vuosibudjettiin; 

tämän sitoumuksen olevan kaupungin puolelta voimassa ensi huhtikuun 
1 p:ään, mut t a käyvän mitättömäksi, elleivät osalliset sitä ennen ole voi-
neet sopia; sekä , 

antaa rahatoimikamarin toimeksi vastaisissa neuvotteluissa yrityksen 
osallisten kanssa edustaa kaupunkia ja valvoa sen oikeutta sekä, jos sopimus 
heidän kesken on tehty, kaupunginvaltuustolle tehdä ehdotuksen siitä johtu-
viksi toimenpiteiksi. 

Korttelien n:ojen 95 a ja 95 b kaupunginasemakaavan muutos. Kaupungin-
valtuusto pää t t i 1 ) sittemmin hyväksyä semmoisen muutoksen II kau-
punginosassa sijaitsevain korttelien n:ojen 95 a ja 95 b kaupunginasemakaa-
vaan, et tä Senaatin toukokuun 15 p:nä 1917 vahvis tama 2 ) , mut ta liiken-
teelle vielä luovuttamaton Keskuskatu, edelleen suuntautuen kohtisuoraan 
Aleksanterinkatua kohti, siirtyisi lännemmäksi, niin että sen länsipuolisen 
rajaviivan ja Äleksansanterinkadun eteläisen rajaviivan yhtymäkohta sijait-
see Hakasalmenkadun eteläisen rajaviivan jatkeella, ja siten uudestimuodos-
te t tu Keskuskatu, jota tästä lähtien sanottaisiin Hakasalmenkaduksi, tulisi 

Valt. pöytäk. 13. 10. 10 §. — 2 ) Ks. 1917 vuod. kert. siv. 5. 
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21,5 metriä leveä sekä tämän johdosta nykyisen Hakasalmenkadun viereisten 
tonttien osoitenumerot muuttuisivat . Samalla pää t t i kaupunginvaltuusto 
Aktiebolaget Stockmann Osakeyhtiön anomuksesta yhdistää uuden kadun 
länsipuolella sijaitsevat Pohj . Esplanadikadun tontin nro 10 ja It. Henrikin-
kadun tontin n:o 3 siten, et tä yhdistet tyyn tontti in luetaan myöskin näiden 
tonttien ja uuden kadun välinen alue. Päätös kaupunginasemakaavan muu-
toksesta alistettaisiin valtioneuvoston tutki t tavaksi ja vahvistettavaksi. 

Tonttien yhdistäminen. Sisäasiainministeriö oli helmikuun 13 p:nä 
vahvistanut kaupunginasemakaavan muutoksen sisältävä VI I kaupunginosan 
korttelissa n:o 109 sijaitsevain Vuorimieskadun n:o 29 ja Metsästäjäkadun 
n:o 4 yhdistämisen sekä samalla määrännyt , että yhdistämällä syntynyt tä uut ta 
tont t ia ei saa rakennut taa suuremmalta alalta, kuin mitä olisi ollut laita, jos 
kumpikin tont t i olisi rakennettu erikseen1). 

Kaupunginvaltuusto päätti , mitä tulee seuraaviin tapauksiin, valtio-
neuvostolle tehdä esityksen kaupunginasemakaavan muutoksen vahvistami-
sesta, sisältäen allamainittujen tonttien yhteenliittämisen: 

X I I kaupunginosan korttelissa n:o 376 sijaitsevat Fredriksperinkadun 
tonti t n:ot 52 ja 542); muutoksen sisäasiainministeriö vahvisti kesäkuun 
10 p:nä 3); uusi tont t i oli merkit tävä Fredriksperinkadun tontiksi n:o 17; 

V kaupunginosan korttelissa n:o 88 sijaitsevat Uudenmaankadun tont i t 
n:ot 7 sekä 9 ja 11 (kaksi viimemainittua tontt ia aikaisemman yhdistämisen 
johdosta syntyneet 4 ) ; muutos vahvistet tu kesäkuun 1 p :nä 5 ) ; uusi tont t i 
011 merkit tävä Uudenmaankadun tontiksi n:o 29; 

VI kaupunginosan korttelissa n:o 119 sijaitsevat Pursimieskadun tonti t 
n:ot 29 ja 31 sekä Merimieskadun tonti t n:ot 30, 32 ja 34 (kaksi viimemainittua 
tont t ia aikaisemman yhdistämisen johdosta syntyneet)6) ; muutos vahvistet tu 
lokakuun 4 p:nä 7); uusi tont t i oli merkit tävä Tokankadun tontiksi n:o 7; 

IV kaupunginosan korttelissa n:o 71 sijaitsevat Antinkadun tont t i n:o 7 
ja Annankadun tont t i n:o 12 8); muutos vahvistet tu elokuun 6 p:nä 9); uusi 
tont t i oli merki t tävä Antinkadun tontiksi n:o 4; 

II kaupunginosan korttelissa n:o 40 sijaitsevat Vilhonkadun tonti t n:ot 
3 ja 4 10); muutos vahvistettu marraskuun 22 p:nä u ) ; uusi tont t i oli merkit tävä 
Vilhonkadun tontiksi n:o 1; samoin kuin 

VI kaupunginosan korttelissa n:o 219 sijaitsevat Ehrensvärdtien tonti t 
n:ot 31 ja 33 12); uusi tont t i oli merki t tävä Rehbindertien tontiksi n:o 25. 

Kaikissa tapauksissa oli ehtona, että yhdistämällä syntyneestä tontista 
ei saa rakentaa suurempaa alaa, kuin mitä olisi ollut laita, jos alkuperäiset 
tont i t olisi rakennettu kumpikin erikseen. 

Tonttien jaoitus. Kaupunginvaltuuston anottua vahvistusta semmoiselle 
asemakaavan muutokselle, et tä X kaupunginosan korttelissa n:o 288 sijait-
sevan It . Viertotien tehdastontin n:o 24 sslisi jakaa kahtia, oli sisäasiainminis-
teriö lokakuun 4 p:nä vahvis tanut 1 3 ) puheenalaisen muutoksen, kuitenkin 
sillä ehdolla, että tontilla oleva jakoviivan leikkaama puurakennus poistetaan, 
sikäli kuin se sijaitsee lähempänä kuin viiden metrin päässä mainitusta vii-
vasta. 

Helsingfors Trävaruaffär A. B. — Helsingin Puutavaraliike O. Y:n, joka 
oli ostanut sen osan X kaupunginosan korttelissa n:o 288 It. Viertotien var-

Valt. pövtäk. 6. 4. 5 §, ks. 1919 vuod. kert. siv. 7. — 2 ) S:n 11. 2. 8 §. — 3 ) S:n 31. 10. 
5 §. — 4) S:n 11. 2. 9 §. — 5 ) S:n 31. 8. 2 §. — 6) S:n 18. 2, 21 § ja 5. 5. 9 §. — 7 ) S:n 10. 11. 
2 §. — 8) S:n 19. 5. 10 §. — 9) S:n 14. 9. 4 §. — 10) S:n 31. 8. 11 §. — n ) S:n 8. 12. 8 §. —1 2) S:n 
28. 9. 11 §. — 1 3 ) S:n 8. 12. 6 §. 
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rella sijaitsevaa tehdastontt ia n:o 24, jota etelässä rajoit t i Sörnäsin rantat ie 
ja joka ulottui 71,30 metriä pitkin Lintulahdenkatua ja sieltä 92 metriä tontin 
poikki siihen kohtaan, missä saman korttelin tontit n:ot 21 ja 26 yhtyvät , 
anottua, et tä mainit tu tontinosa erotettaisiin itsenäiseksi tontiksi, myöntyi 
kaupunginvaltuusto' anomukseen sekä määräsi samalla jaoituksen johdosta 
syntyneet uudet tonti t merkittäväksi It. Viertotien tontiksi nro 16 ja Lintulah-
denkadun tontiksi n:o 4. 

Sisäisten rakennusrajain muutos. Korttelissa n:o 424 X I I I kaupunginosaa 
Fjälldalinkadun varrella sijaitsevan asuntotontin n: o 7 omista jäin anomukseen, 
kaupunginvaltuuston maaliskuun 21 p:nä 1911 XI I I , XIV ja XV kaupun-
ginosan silloisen rakennusjärjestyksen 6 §:n säännösten johdosta vahvistamain 
puheenalaisen tontin sisäisten rakennusrajain muuttamisesta sillä tavoin, 
kuin oheinen luonnospiirustus tarkemmin osoitti, myönty i 2 ) kaupunginval-
tuusto. 

Sittenkuin korttelissa nro 226 VI kaupunginosaa Armfelttien varrella sijait-
sevan asuntotontin nro 8 omistaja oli anonut tontin sisäisten rakennusrajain 
muut tamista sillä tavoin, kuin oheinen luonnospiirustus osoitti, myöntyi 
kaupunginvaltuusto mainit tuun anomukseen. 

2. Kiinteän omaisuuden hankintaa tai kaupungille kuu-
luvan tuollaisen omaisuuden luovutusta koskevat asiat. 

Esitys Lapinniemen alueen vaihtamisesta erinäisiin Meilansissa oleviin 
tontteihin. Sittenkuin kaupunginvaltuusto oli valtioneuvostolle esi t tänyt3) val-
tion ja Helsingin kaupungin kesken tehtäväksi sopimuksen, että kaupunki 
eräin lähemmin mainituin ehdoin saisi jälleen käytettäväkseen n. s. Lapinnie-
men alueen, jonka sijaan kaupunki valtiolle luovuttaisi erinäiset Meilansin 
alueet, oli sisäasiainministeriö kirjelmässä Uudenmaan läänin maaherralle 
ilmoittanut, että valtioneuvosto asiaa joulukuun 10 prnä 1919 esiteltäessä4) 
tosin oli havainnut puheenalaisen tilusvaihdon vastedes suotavaksi, mut ta 
kuitenkin, koska valtakunnan raha-asiain tilaan nähden oli mahdoton arvata, 
milloin Meilansiin rakennet tavat yliopistoklinikat voitiin saada valmiiksi sekä 
psykiatrinen poliklinikka rakennuttaa ja mihin määriin kustannukset nousi-
sivat, nykyään oli ollut valtuuston esitystä huomioon ot tamat ta . 

Vikin kruununvirkatalon alustava vuokrasopimus. Rahatoimikamari 
ilmoitti5), sen johdosta että Malmin kylässä sijaitsevan Vikin kruununvirka-
talon elokuun 3 prnä 1895 tehty vuokrasopimus pää t tyy maaliskuun 14 prnä 
1921, kaupungin puolesta hyväksyneensä ja allekirjoittaneensa mainit tua vir-
kataloa koskevan uuden vuokrasopimuksen maaliskuun 14 päivän 1921 ja 
saman päivän 1922 väliseksi ajaksi. 

Määrärahan myöntäminen huvilatiluksen ostoa varten. Esiteltäessä Kon-
valescenthem—Toipumakotiyhdistyksen toimikunnan esitystä määrärahan 
myöntämisestä kunnan varoista huoneiston ostamiseksi yhdistyksen voi-
massa pitämälle toipumakodille pää t t i 6 ) valtuusto: 

!) Valt. pöytäk. 31. 8. 12 §. — 2) S:n 28. 9. 21 ja 22 §§. — 3) Ks. 1919 vuod. kert. siv. 
10. — 4) Valt. pöytäk. 11. 2. 10 §. — 5 ) S:n 27. 10. 14 §. — 6) S:n 28. 9. 29 §. 




