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2. Kaupungin kiinteän omaisuuden vuokra· ja muuta 
nautintaoikeutta sekä tilapäistä käyttöoikeutta 

koskevat asiat. 
Rangaistus vuokramaksun suorittamisen laiminlyönnistä. Rahatoimikamari 

päätti1), että kaikkiin uusiin vuokrasopimuksiin otettaisiin sellainen määräys, 
että vuokraaja laiminlyötyään vuokramaksunsa suorittamisen oli velvollinen 
suorittamaan maksettavaksi langenneelle määrälle 15 % koron sekä lisäksi 20 
markkaa ylimääräisestä kannosta. 

Vuokralle annetut asuntotontit ja -alueet. Rahatoimikamari teki asuntotar-
koituksiin käytettävää maata koskevat vuokrasopimukset seuraavissa tapauk-
sissa: 

Tiluksen nimi. Vuokraajan nimi. Vuokrakausi 
päättyy. 

1 Vuotui- i 
nen vuok-! 

I ramaksu,i 
! Smk. ; 

Bölenkatu, tontti n:o 38 

Hertonäs, huvilapalsta nro 
46 a 

S:n huvilapalsta n:o 46 b 

Työmies A. Lappi2) 

Herra N. Ekman 3) 

Tullivahtimestari i 
Hi el m 3) 

| (1935, jouluk.31 
a 1945, jouluk. 31 
(1955, jouluk.31 

| 1957, elok. 1 

G.i 1957, elok. 1 

3,500 
4,200 
4,900 

25 

251-

Käpylä, tontti nro 9 a kortt. Kirvesmies O. W. Wirta4) 
nro 869 [ 

iS:n tontti n:o 9 b kortt. n:oj 
I 869 
¡Srn tontti n:o 10 a kortt. 
; nro 869 
|S:n tontti n:o 1 kortt. nro 
| 870 
jSrn tontti nro 4 kortt. nro 
j 870 

[Srn tontti nro 5 a kortt. nro 
| 870 
j 

¡Srn tontti nro 11 kortt. nro 
' 870 

jSm tontti nro 7 a kortt. nro 
I 869 

Varastomies H. M. Siren5) 

Muurari E. Linna6) 

Työmies A. V. Packalen9) 

Veturinkuljettajat K. J. Sjö-
blom ja V. Tissari10) 

Johtaja E. G. R. Joutseno n) 

il927, kesäk. 1 200 — 

1932, kesäk. 1 400 —I 
1942, kesäk. 1 900 
1952, kesäk. 1 1,125 — | 

1962, kesäk. 1 1,350 i 
1980, kesäk. 1 1,575 
1980, kesäk. 1 Kuten edellJ 

1980, kesäk. 1 Kuten edell. 

1980, kesäk. 1 Kuten edell.; 

1980, kesäk. 1 Kuten edell.1 

11927, kesäk. 1 225 — 

1932, kesäk. 1 450 — 

1942, kesäk. 1 1,000 — 

1952, kesäk. 1 1,250 — 

1962, kesäk. 1 1,500 — 

1980, kesäk. 1 1,750 — 

1980, kesäk. 1 Kuten edell. 

il927, kesäk. 1 250 _! 
1932, kesäk. 1 500 — ! 

1942, kesäk. 1 1,200 — 

1952, kesäk. 1 1,500 ; 
1962, kesäk. 1 1,800 
1980, kesäk. 1 2,100 — : 

Rkmrin pöytäk. 2 p. kesäk. 879 §. - 2) Srn 12 p. kesäk. 953 §. — 3) Rkmrin jstn 
pövtäk. 2 p. syysk. 2,868 §.— 4) S:n 11 p. elok. 2,690 §. — 5) Srn 25 p. kesäk. 2,332 §. — 
6) Sm 13 p. toukok. 1,770 --§. —7) Srn 7 .p. tammik. 134 §. ---«) Srn 14 p. lokak. 3,501 §. - -
!>) Srn 29 p. huhtik. 1,510 §.. — 10) Sm 4 p. lielmik. 514 §. — i r) Srn 7 p. lieinäk. 2,432 §. 
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Käpylä, tontti n:o 8 b kortt. Puuseppä O. V. Wirtanen *) 
] nro 869 j 

Sm tontti 11:0 6 kortt. n:oiTyömies H. Koskela2) 
873 

Srn tontti n:o 11 kortt. nrolYiilaaja O. Kasurinen3) 
' 873 

|S:n tontti 11:0 12 kortt. n:o!Herra U. Hytönen4) 
! 869 

!S:n tontti n:o 3 kortt. n:ojPeltiseppä E. F. Ström-! 
! 870 bero· 5) 

1980, kesäk. 1 j Kuten edell. 

1980, kesäk. 11Kuten edell. 

1980, kesäk. 1 Kuten edell.j 

Sm tontti n:o 22 kortt. n:o 
823 

Asunto-osakeyhtiö Osmo-' 
Käpylä6) * • 

• S:ii tontti n:o 24 h kortt. Pastori S. A. Sinisalo7) 
! 11:0 823 

,S:n tontti n:o 12 b korttJVaihdemies F. I. Haapala8) 
n:o 874 

Srn tontti 11:0 33 kortt. nrojPeltiseppä J. Berg9); vuok-
862 I rasopimus sittemmin pur-

kautunut 10) 

Srn tontti nro 33 kortt. n:o!Työnjohtaja K. Linna-
862 i Vuori11) 

S:n tontti n:o 2 kortt, n:oiKirvesmies Y. Y. ja rouva 
865 : L. Korvenranta12) 

:S:n tontti n:o 23 kortt. nro,Asemamies J. A. Sund-
867 ströni 13) 

1927, heinäk. 
1932, heinäk. 
1942, heinäk. 
1952, heinäk. 
1962, heinäk. 
1980, heinäk. 
1929, kesäk. 
1934, kesäk. 
1944, kesäk. 
1954, kesäk. 
1964, kesäk. 
1980, kesäk. 
1929, heinäk. 
1934, heinäk. 
1944, heinäk. 
1954, heinäk. 
1964, heinäk. 
1974, heinäk. 
1974, heinäk. 

200 
400 
900 

1,125 
1,350 
1,575 

225 
450 

1,000 
1,250 
1,500 
1,750 

400 
800 

1,600 
2,000 
2,400 
2,800 

Kuten edell 

1929, jouluk.31j 
1934, jouluk. 31 
1944, jouluk. 311 
1954, jouluk.31j 
1964,jouluk.31! 
1974, jouluk. 31! 
1930, tammik.l 
1935, tammik.l 
1945, tammik.l 
1955, tammik.l 
1965, tammik.l 
1975, tammik.l 
1930, kesäk. 1 
1935, kesäk. 1 
1945, kesäk. lj 
1955, kesäk. lj 
1965, kesäk. 1 
1975, kesäk. li 
1930, kesäk. l' 
1935, kesäk. li 
1945, kesäk. 1 
1955, kesäk. 1 
1965, kesäk. li 
1975, kesäk. 1! 
1930, heinäk. 1| 
1935, heinäk. 1 
1945, heinäk. 1 
1955, heinäk. 1 
1965, heinäk. 1 
1975, heinäk. 1 

225 
450 

1,000 
1,250 
1,500 
1,750 

200 
400 
900 

1,125 
1,350 
1,575 

200; 
400; 
900s 

1,125 
1,350 
1,575 

225! 
450j 

1,0001 
1,250s  

1,500 
1,750 

225 
450 

1,000 
1,250 
1,500 
1,750 

Rkmrin jstn pöytäk. 8 p. huhtik. 1,302 §. —2) Srn 23 p. jouluk. 4,488 §. —3) S:n 7 
p. heinäk. 2,434 §. — 4) Srn 26 p. maalisk. 1,122 §. — 5) Srn 4 p. helmik. 513 §.---«) S:n 
26 p. maalisk. 1,016 § ja 28 p. heinäk. 2,563 §; vrt. vuod. 1924 kert. siv. 23. — 7) Rkmrin 
jstn pöytäk. 26 p. maalisk. 1,016 §; vrt. vuod. 1924 kert. siv. 23. —8) Rkmrin jstn pöytäk. 
18 p. helmik. 693 §. — 9) Srn 7 p. tammik. 135 §. —10) Srn 11 p. maalisk. 904 §. —-n) S:n 
16 p. syysk. 2,977 §. —-12) S:n 6 p. toukok. 1,598 §. —13) Srn 26 p. maalisk. 1,121 §. 
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¡Käpylä, tontti n:o 12 a korttjJunamies E. J. Oja ! 1975, heinäk. 1 Kuten edell 
n:o 874 

S:n tontti n:o 24 kortt. nroiTyömies V. Pöyhönen 2) 
876 ! 

S:n tontti n:o 28 kortt. n-.ojSeppä K. M. Haka3) 
867 | 

jS:n tontit n:ot 19 ja 21 kortt.jKäpylän urheilijain talo 
n:o 861 I osakeyhtiö4) 

:Oulunkylänit.liuvilaryhmä,|Kansakoulunopettaja J. V. 
palsta n:o 21 (ennen n:ot| Mikkola 5) 

i 21 a ja 21 b) 

Pakaankatu, tontti n:o 23|Helsingin kaupungin raken-
i (ennen 29—31) f nusosakeyhtiö n:o 26) 

¡S:n tontti n-.o 25 (ennen!Helsingin kaupungin raken· 
33—35) \ nusosakeyhtiö n:o 26) 

S:n tontti n:o 27 (ennen|Asunto-osakeyhtiö Säästö7) 
37—39) 

iReimars, tontti 11:0 2 kortt.|Satamavahtimestari A. Sö-
1 n:o 23 " derholm8) 

S:n tontti 11:0 2 kortt. n:o|Työnjohtaja E. Hakulinen9) 
27 ! 

S:n tontti n:o 6 kortt. n:o 
28 

Asemamies M. A. Merilä 10) 

1930, syysk. 
1935, syysk. 
1945, syysk. 
1955, syysk. 
1965, syysk. 
1975, syysk. 
1930, jouluk. 3 
1935, jouluk. 3 
1945, jouluk. 3 
1955, "jouluk. 3 
1965, jouluk. 3 
1975, jouluk. 3 
1930, marrask. 
1935, marrask. 
1945, marrask. 
1955, marrask. 
1965, marrask. 
1975, marrask. 
1940, heinäk. 

1930, jouluk. 3 
1933, jouluk. 3 
1943, jouluk. 3 
1953, jouluk. 3 
1963, jouluk. 3 
1973, jouluk. 3 
1983, jouluk. 3 
1999, jouluk. 3 
1999, jouluk. 3 

1934, 
1944, 
1954, 
1964, 
1974, 
1984, 
1999, 

:1930, 
1940, 
1950, 
1960, 
1970, 
1930, 
1940, 
1950, 
1960, 
1970, 

ouluk. 3 
ouluk. 3 
ouluk. 3 
ouluk. 3 
ouluk. 3 
ouluk. 3 
ouluk. 3 
ouluk. 3 
ouluk. 3 
ouluk. 3 
ouluk. 3 
ouluk. 3 
ouluk. 3 
ouluk. 3 
ouluk. 3 
ouluk. 3 
ouluk. 3 

1970, jouluk. 3 

225 
450 

1,000 
1,250 
1,500 
1,750 

200 
400 
900 

1,125 
1,350 
1,575 

400 
800 

1,800 
2,250 
2,700 
3,150 
1,400 

6,000 — 
12,000 -
15,000 -
20,000 -
25,000 — 
30,000 -
35,000 — 
40,000 — 

Kuten edell. 

12,000 — 

15,000 — 

20,000 — 

25,000 — j 
30,000 i 
35,000 
40,000 — 

500 — 

600 — 

700 i 

800 i— 
! 900 — , 
! 550 — ' 

1 660 — 1 

770 
oon 

—1 
ooU 

j 990 — 1 

Kuten edell. 

x) Rkmrin jstn pöytäk. 26 p. maalisk. 1,123 §. —2) S:n 16 p. syysk. 2,978 §. - - 3) S:n 
1 p. huhtik. 1,199 §. — 4) Rkmrin pöytäk. 9 p. lokak. 1,363 §. — 5) Rkmrin jstn pöytäk. 25 
p. marrask. 4,119 §. — 6) Rkmrin pöytäk. 7 p. heinäk. 1,058 § ja rkmrin jstn pöytäk. 21 p. 
heinäk. 2,498 §. —7) Rkmrin pöytäk. 20 p. maalisk. 403 §; ks. vuod. 1924 kert. siv. 28. — 
8) Rkmrin jstn pöytäk. 3 p. kesäk. 1,991 §; vrt. vuod. 1924 kert. siv. 176. —9) Rkmrin jstn 
pöytäk. 21 p. heinäk. 2,513 §; vrt. vuod. 1924 kert. siv. 176. — 10) Rkmrin jstn pövtäk. 28 p. 
heinäk. 2,560 §; vrt. vuod. 1924 kert. siv. 176. 
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IReimars, tontti 11:0 6 kortt. 
11:0 1 8 

Herra A. Redlig 

S:n tontti 11:0 5 
í 26 

¡S:n tontit n:ot 1 
I n:o 19 

kortt. n:o Herra S. Bäck2) 

(1930, jouluk. 31 
1940, jouluk. 31 

¡1950, jouluk. 31! 
1960, jouluk. 31 

11970, jouluk. 31 
1970, jouluk. 31 

ja 8 kortt. Kauppias A. Selén 3) 

IToukola, tontti n: 
' n:o 916 

|S:n tontti 11:0 9 
I 903 
I 

S:n tontti 11:0 41 
I 915 

iS:n tontti 11:0 13 
904 

S:n tontti n:o 10 
i 915 

S:n tontti 11:0 6 
908 

o 12 kortt. Kirvesmies A. F. H. Hägg-
Í lund4) 

kortt. 11:0 

kortt. n:o 

Kirvesmies A. Kemppi5) 

Ajuri J. E. Eronen 6) 

1930, jouluk. 
1940, jouluk. 
1950, jouluk. 
1960, jouluk. 
1970, jouluk. 
1927, kesäk. 
1932, kesäk. 
1942, 
1952, 
1962, 
1980, 
1927, 
1932, 
1942, 
1952, 
1962, 
1980, 
1980, 

kesäk. 
kesäk. 
kesäk. 
kesäk. 
kesäk. 
kesäk. 
kesäk, 
kesäk, 
kesäk 
kesäk 
kesäk 

kortt. n:o;Kirvesmies K. V. ja rouva 
i S. K. Laaksonen 7) 

1927, kesäk. 1 
1932, kesäk. 1 
1942, kesäk. 1 
1952, kesäk. 1 
1962, kesäk. 1 
,1980, kesäk. 1 

kortt. n:o|Poliisikonstaapeli L. S. Wes-! 1980, kesäk. 1 
! terberg8) 

1927, kesäk. 1 
1932, kesäk. 1 
1942, kesäk. 1 
1952, kesäk. 1 
1962, kesäk. 1 
1980, kesäk. 1 
1980, kesäk. 

kortt, 11:0 Toimitsija E. W. Laakso9) 

!S:n tontti 11:0 5 
! 908 

kortt. n:o 

Herra F. H. Marsch 10) 

Kauppias P. Hile 12) 

|S:n tontti 11:0 6 kortt, 11:0 
1 911 
;S:n tontti n:o 17 kortt. 11:0 Vuokraaja L. A. Päiviö11) I 1980, kesäk. 1 
j 914 

1927, kesäk. 1 
1932, kesäk. 1 
1942, kesäk. 1 
1952, kesäk. 1 
1962, kesäk. 1 
1980, kesäk. 1 

600 
720 — 

840 
960 — ¡ 

1,080 — 1 
Kuten edell.t 

500 — ; 

600 — ¡ 

700 J 

800 —1 

900 — 

200 — 

400 — 

900 — ¡ 

1,125 — 1 

1,350 —1 

1,575 ___ 
225 — ; 

450 — : 

1,000 ; 
1,250 — 

1,500 — 

1,750 —I 
Kuten edell.i 

250 ; 
500 i 

1,200 j 

1,500 —I 
1,800 —1 
2,100 —i 

Kuten edell.j 

300 
i 

600 ¡ 

1,200 
1,500 
1,800 
2,100 

Kuten edell. 

Kuten edel 

400Í— 
800!— 

1,600 
2,000 
2,400 
2,800 

T) Rkmrin jstn pöytäk. 7 p. tammik. 128 §; vrt. vuod. 1924 kert. siv. 176. —2) Rkmrin 
jstn pöytäk. 28 p. heinäk. 2,559 §; vrt. vuod. 1924 kert. siv. 176. —3) Rkmrin pöytäk. 23 p. 
lokak. 1,449 §; vrt. vuod. 1924 kert. siv. 176.— 4) Rkmrin jstn pöytäk. 25 p. kesäk. 2,333 §. — 
5) S:n 7 p. heinäk. 2,433 §. — e) S:n 4 p. helmik. 511 §. —7) S:n 6 p. toukok. 1,599 §.— 
8) S:n 9 p. syysk. 2,943 §. — 9) S:n 18 p. elok. 2,733 §; ks. vuod. 1924 kert. siv. 193 ja tätä 
kert. siv. 183. —10) Rkmrin jstn pöytäk. 21 p. heinäk. 2,500 §; ks tätä kert. siv. 183. — u ) Rkm-
rin pöytäk. 24 p, huhtik. 609 §; ks. tätä kert. siv. 183. —12) Rkmrin jstn pövtäk. 6 p. toukok. 
1,610 §. 
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Toukola, tontti n:o 19 kortt.lKirvesmies H. J. Heino *) 
n:o 916 

I Vallila, kortt. nro 555, litt. B. Kone- ja siltarakennus-
osakeyhtiö 2) 

1930, 
1935, 
1945, 
1955, 
1965, 
1980, 

kesäk. 1 

S:n kortt. 11:0 555, litt. A.jKone- ja siltarakennus-
osakeyhtiö 2) 

S:n tontti n:o 8 kortt. n:ojAsunto-osakeyhtiö Hauho3) 
545 

Vanajantie, tontti nro 2 

Srn „ „ 24 

Srn tontit nrot 21 ja 23 
Vellamonkatu, tontti nro 14 

Rakennusmestari V. Fyr-
qvist4) 

Rakennusmestari V. Fyr 
qvist5) 

Asunto-osakeyhtiö Lepo6) 
Kauppias P. A. Kohonen ja 

lierra T. Kilpinen 7) 

kesåk. 
kesåk. 
kesåk. 
kesåk. 
kesåk. 

1933, tam mik.l 
1943, tam mik.l 
1953, tammik. 1 
1963, tammik. 1 
1973, tammik. 1 
1983, tammik. 1 
2000, tam mik.l 
1933, tammik. 1 
1943, tammik. 1 
1953, tammik. l! 
1963, tammik. l! 
1973, tammik. l! 
1983, tammik. 1 
2000, tammik. 1 
1934, jouluk.31 
1944, jouluk.31 
1954, jouluk.31 
1964, jouluk. 31 
1974, jouluk.31 
1984, jouluk.31 
1999, jouluk.31 
1969, jouluk.31 

1969, jouluk.31 

1969, jouluk. 311 
/1929, jouluk.31! 
\1934, jouluk. 311 

200 
400 
900 

1,125 
1,350 
1,575 

14,000 
16,000 
20,000 
25,000 
30,000 
35,000 
40,000 
18,000 
20,000 
25,000 
30,000! 
35,000 
40,000 
45,000 
16,000 
20,000 
26,000 
32,000 
38,000 
44,000 
50,000 

300 

300 

240 
1,200 
1,500 

Käpylän korttelissa n:o 823 olevaan tonttiin n:o 24 b nähden vahvistettiin 8) 
lisäehdoksi, että jos Suomen valuutan arvon mahdollisten muutosten johdosta 
olisi ryhdyttävä sellaisiin toimenpiteisiin9), että vuokramaksu ylittäisi 
2,800 markkaa, vuokraaja olisi velvollinen 2 kuukauden kuluessa tämän 
jälkeen antamaan takuun lisämäärän suorittamisesta sen uhalla, että kau-
punki muussa tapauksessa saattoi välittömästi irtisanoa sopimuksen. 

Rahatoimikamari myöntyi1 0) Asunto-osakeyhtiö Säästön tekemään ano-
mukseen, että mainitun yhtiön kanssa tehtyyn Pakaankaclun tonttia n:o 27 
koskevaan vuokrasopimukseen sisältyvä määräys, ettei vuokralainen ilman 
kamarin suostumusta saanut vuokrata huoneistoaan toiselle henkilölle paitsi 
läheiselle omaiselle poistettaisiin. 

Koska kaupungin It. viertotien laajennustyön takia oli saatava 
vapaasti käytettäväkseen eräitä vuokralle annettujen alueiden osia, 
p ä ä t t i n ) rahatoimikamari antaa asiamiehelle tehtäväksi yksissä neuvoin raken-
nuskonttorin katuosaston päällikön kanssa järjestellä ne sopimukset, joihin 
sisältyi määräys, että vuokraajan vaadittaessa tuli luovuttaa maata kadun-

Rkmrin jstn pöytäk. 10 p. kesäk. 2,117 §. — 2) Srn 4 p. maalisk. 805 §; vrt. tätä 
kert. siv. 23. —3) Rkmrin pöytäk. 31 p. maalisk. 475 §; vrt. vuod. 1924 kert. siv. 22. — 
4) Rkmrin jstn pöytäk. 13 p. toukok. 1,760 §. — 5 ) S:n 14 p. lokak. 3,503 §. — 6 ) Srn 30 p. 
kesäk. 2,396 §. — 7) S:n 16 p. jouluk. 4,375 §. — 8) Srn 26 p. maalisk. 1,016 §. — ") Ks. 
vuod. 1924 kert. siv. 23. — l0) Rkmrin pöytäk. 25 p. kesäk. 995 §. — u ) Srn 28 p. huhtik. 
634 §. 
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järjestelyä varten, sekä lisäksi neuvotella pitemmäksi ajaksi vuokrattujen alu-
eiden vuokraajain kanssa heidän vuokraoikeutensa uudestaan järjestämisestä 
sekä ilmoittaa rahatoimikamarille näiden neuvottelujen tulokset. 

Peruutettuja vuokrasopimuksia. Notariaattiluetteloon oli merkittävä1), 
että eräät vuokralle annetut varastoalueet olivat palautuneet kaupungin haltuun. 

Koska Toukolan tonttien nro 9 korttelissa n:o 903, 10 korttelissa n:o 915 
ja 12 korttelissa n:o 916 sekä Käpylän korttelin n:o 873 tontin n:o 11 haltijat 
eivät olleet täyttäneet mainittujen tonttien vuokrasopimusten ehtoja ja tontit 
sen johdosta olivat palanneet kaupungin haltuun, päät t i 2) rahatoimikamari, 
että vuokrasopimukset peruutettaisiin. 

Hertonäsin vuokra-alueet. Sittenkuin Helsingin pitäjän itäisen piirin vuok-
ralautakunta lokakuun 31 p:nä 1919 tehdyillä päätöksillä oli oikeuttanut eräät 
Hertonäsin vuokraajat lokakuun 15 p:nä 1918 annetun lain mukaisesti lunas-
tamaan kuusi eri vuokra-aluetta, oli maanjako-oikeus kumonnut puheena olevat 
päätökset, koska vuokra-alueet sijaitsivat seudulla, joka asutuksen tiheyteen 
katsoen oli rinnastettava rakennuskaavalla järjestellyn alueen kanssa, ja korkein 
oikeus vahvisti3) lokakuun 6 p:nä 1924 maanjako-oikeuden tuomion. 

Rahatoimikamari päätt i4) , että Hertonäsin huvilapalsta n:o 46, Soltorp, 
jaettaisiin kahdeksi palstaksi, jotka merkittäisiin n:o 46 a:ksi ja 46 b:ksi. 

Vallilan korttelin n:o 555 vuokraaminen. Sittenkuin kaupunginvaltuusto 
rahatoimikamarin ehdotuksesta oli pää t tänyt 5 ) kesäkuun 1 p:stä 1924 lukien 
vuokrata Kone- ja siltarakennusosakeyhtiölle Vallilan korttelissa n:o 555 sijait-
sevat tontit litt. A ja B, joiden pinta-ala oli edellisen 3,743 m2 ja jälkimmäi-
sen 3,300 m2 ja samalla määrännyt vuotuisen vuokramaksun kesäkuun 1 p:n 
1922 ja kesäkuun 1 p:n 1924 väliseltä ajalta, jonka ajan yhtiö ilman vuokra-
sopimusta oli pitänyt palstoja hallussaan, 5 markaksi m2:ltä, päät t i 6 ) rahatoimi-
kamari, koska kamarin tekemän ja kaupunginvaltuuston hyväksymän ehdo-
tuksen tarkoituksena oli ollut, että palstan litt. A vuokramaksu edellämaini-
tulta väliajalta olisi 4 markkaa ja palstan litt. B 1 markka m2:ltä, oikaista aikai-
semmin mainitun virheellisen sanonnan todellisen päätöksen mukaisesti siten, 
että puheena olevan väliajan vuokramaksua kannettaisiin palstasta litt. A 4 
markkaa ja palstasta litt. B. 1 markka m2:ltä vuodessa. 

Varasto- y. m. alueiden vuokraaminen. Sitäpaitsi rahatoimikamari antoi 
vuokralle lukuisia varasto- y. m. alueita sekä teki sellaisten alueiden vuokra-
oikeuden pitennystä ja siirtoa koskevia päätöksiä, mutta näitä toimenpiteitä 
koskevat yksityiskohtaiset tiedot on kamarin tekemän päätöksen mukaisesti 
jätet ty pois tästä kertomuksesta. 

Korotettuja vuokramaksuja. Nimismies I. Anderssonin vuokraaman Ou-
lunkylän eteläisen huvilaryhmän huvilapalstan n:o 1 vuokramaksu korotet-
t i in7) 1,200 markasta 9,600 markkaan vuodessa maaliskuun 1 p':stä lukien. 

Eräiden Toukolan tonttien vuokraoikeus. Kumoten vuonna 1923 tekemänsä 
päätöksen8) Toukolan korttelin n:o III tonttien n:o 6 ja 7 sekä Toukolan ranta-
korttelin tonttien n:o 2, 3 ja 5 vuokrasopimusten irtisanomisesta rahatoimi-
kamari päätti9), että entiset vuokraajat jatkuvasti saisivat pitää hallussaan 
puheenaolevia tontteja aikaisemmin voimassa ollein vuokramaksuin. 

Rkmrin jstn pöytäk. 26 p. maalisk. 1,046 §. — 2) Rkmrin jstn pöytäk. 6 p. toukok. 
1,596 ja 1,597 §§ sekä 10 p. kesäk. 2,116 §; ks. vuod. 1923 kert. siv. 176 sekä vuod. 1924 
kert. siv. 181.—3) Rkmrin jstn pöytäk. 7 p. tammik. 59 §. — 4) S:n 2 p. syysk. 2,868 §; 
ks. myös tätä kert. siv. 156. — 5) Ks. tätä kert. siv. 23- — 6) Rkmrin pöytäk. 22 p. jou-
luk. 1,825 §. — 7) Rkmrin jstn pöytäk. 18 p. helmik. 709 §. —8) Ks. vuod. 1923 kert. siv. 
188. — 9) Rkmrin jstn pöytäk. 28 p. tammik. 405 §. 

Kunnall. kert. 1925. 23 
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Muutettuja vuokraehtoja y. m. Hertonäsin alueen n:o 35 vuokraaja herra 
Y. L. Liljelund, sai1) käyttöoikeuden koko puheena olevaan alueeseen eli 0.392 
ha: n 25 markasta 40 markkaan korotetuin vuokramaksuin vuodessa heinä-
kuun 1 pistä lukien, koska toimitetussa kolmivuotiskatselmuksessa 2) oli ilmen-
nyt, että vuokramaksu oli laskettu ainoastaan 0.25 ha:n laajuiselle alueen 
osalle. 

Ruskeasuon ja Uudenpellon vuokra-alueet. Sen johdosta, että Ruskeasuo 
ja Uusipelto oli yhdistet ty Helsingin kaupunkiin, pää t t i 3 ) rahatoimikamari, että 
kyseellisiä alueita koskevat vuokra välikirjat oli otet tava notariaattiluetteloon; 
välikirjat koskivat seuraavia tont teja: 

| Vuokra-ajan i Vuokra-
Tiluksen nimi. Vuokraajan nimi. | - -. maksu, 

alku. loppu. 1 
Smk. 

Ruskeasuo tontti Leski 0 . Nyholm 1925, touko- 1943, syys- 100 
n:o 1 

Leski 0 . Nyholm 
kuun 20 kuun 1 

S:n tontti i:o 2 Kauppias P. Moschki- 1925, touko- 1948, syys- 1 0 0 -
reff kuun 20 kuun 1 

S:n » ff 3" Huvilaosakeyhtiö 1925, touko- 1943, syys- 100; -
Tyynelä kuun 20 kuun 1 

S:n ff ff 4 Ajuri V. 0 . Viljanen 1925, touko- 1947, elok. 31 100 — Ajuri V. 0 . Viljanen 
kuun 20 

S:n f) j) 5 Ajuri A. H. Palotie 1925, touko- 1947, elok.31 i 1 0 0 -Ajuri A. H. Palotie 
kuun 20 

1947, elok.31 i 

S:n ff ff 6 Herra K. V. Myllylä 1925, touko- 1958, syys- ; 250 1 — Herra K. V. Myllylä 
kuun 20 kuun 1 

S:n ff ff 7 
i 

Huvilaosakeyhtiö 
Tyynelä 

1925, touko-
kuun 20 

1952, touko- f 
kuun 1 ! 

101 — 

S:n ff ff 8 . j Herra A. Alm 1925, touko-
kuun 20 

1951, syys-
kuun 1 

207 — 

S:n ff ff 9 ! Ajuri K. Helppi 1925, touko- 1954, touko- | 150 Ajuri K. Helppi 
kuun 20 kuun 1 

S:n ff ff 10 /Rakennusmestari A. 1925, touko- 1948, syys-/! 100 — : 

S:n Jf ff 10 a \ G. Viklund kuun 20 kuun 1 \ 34 ! i 
S:n ff ff 11 Ajuri K. V. Koti virta 1925, touko- 1948, syys- ! 100 !_ Ajuri K. V. Koti virta 

kuun 20 kuun 1 
S:n ff ff 12 Kauppias P. Mosehki-

reff 
1925, touko-

kuun 20 
1948, syys-

kuun 1 
40 90 

S:n ff ff 13 Herra H. V. Eklund 1925, touko-
kuun 20 

1948, syys-
kuun 1 

100 ! 

S:n fj V 17 | Rouva H. W. Helle 1925, touko- 1954, touko- I 165130! 
kuun 20 kuun 5 

S:n ff ff 18 

i 

Kirvesmies A. E. 
Mallenius 

| 
1925, touko-

kuun 20 
1925, touko-( 

1946, joulu-
kuun 15 

1946, joulu-

208 

130 
S:n 
S:n 

ff 
ff 

ff 
ff 

19 1 
20 | |Kauppias S. A. Palmu kuun 20 1 

1925, touko-) 
kuun 20 l 

kuun 15 
1957, touko- i 

kuun 15 
210 — 

S:n ff ff 21 | Kuorma-ajurin vaimoi 
E. M. Willberg 

1925, touko-
kuun 20 

1957, touko- | 
kuun 15 j 

210 

S:n ff ff 22 Ajuri V. E. Wennola 1925, touko- 1951, mar- 194! — Ajuri V. E. Wennola 
kuun 20 raskuun 1 

S:n ff ff 30 Kirvesmies K. Wick-
sten 

1925, touko-
kuun 20 

1951, syys- ! 
kuun 1 

50i 

S:n ff ff 31 Ajuri J. D. Ikonen 1925, touko- 1951, mar- 130 
j 

Ajuri J. D. Ikonen 
kuun 20 raskuun 1 | 

r) Rkmrin jstn pöytäk. 7 p. heinäk. 2,426 §. —2) Vrt. vuod. 1924 kert. siv. 198. — 
3) Rkmrin jstn pöytäk. 23 p. jouluk. 4,552 §; ks. tätä kert. siv. 13. 
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S:n 32 

S:n „ „ 33sekä 
lisäalueita 

i S:n tontti n:o 34 

S:n 

S:n 

V » 35 

w n 3 6 

S:n „ „ 37 

S:n „ „ 38 

S:n „ „ 39 

S:n 

» V 

» 40 

¡ S:n 41 

Uusipelto, tontti nro 
42 sekä oikeus mak-
suttomaan jäidenot-

| toon alueen vesiltä 
| S:n tontti n:o 43 

S: u „ „ 44 

S:n „ „ 45 

S:n „ „ 46 . 

Karjanhoidonneuvo 
ja J. H. Savela 

Kauppias F. O. Vil-
janen 

Ajuri E. Wallenius 

Puuseppä V. Rantala 

Ajuri V. Rantanen 

Rouva H. Eriksson 

Herrat K. V. Lehtinen 
ja O. Arenius 

Karjanhoidonneuvo-
ja J. H. Savela 

Seppä G. E. Blomqvist 

Rouva S. A. ja herra 
W. J. Kauppinen 

Herra A. Osakin 

S:n )y v 46 

1925, touko-
kuun 20 

1925, touko-
kuun 20 

1925, touko-
kuun 20 

1925, touko-
kuun 20 

1925, touko-
kuun 20 

1925, touko-
kuun 20 

1925, touko-
kuun 20 

1925, touko-
kuun 20 

1925, touko-
kuun 20 

1925, touko-
kuun 20 

1925, touko-
i kuun 20 

Herra H. Suominen 

Ajuri G. Jansson 

Kuorma-ajuri K. A. 
Sola 

Renki J. E. Borgström 

Liikemies E. Berg-
gren 

1925, touko-
kuun 20 

1925, touko-
kuun 20 

1925, touko-
kuun 20 

1925, touko-
kuun 20 

Renki Borg-
strömin 
kuoltua 

1957, elok. 31 

1944, helmi-
kuun 1 

1950, syys-
kuun 1 

1950, syys-
kuun 1 

1949, syys-
kuun 1 

1949, syys-
kuun 1 

1951, syys-
kuun 1 

1957, huhti-
kuun 1 

1946, syys-
kuun 1 

1934, touko-
kuun 1 

1951, mar-
raskuun 1 

1954, mar-
raskuun 1 

1961, mar-
raskuun 1 

1961, mar-
raskuun 1 

Niin kauan 
kuin hal-
tija elää 

1957, syys-
kuun 1 

80 

72 

400-

156-

171 

122 

200 -

150-

231 -

178-

181-

325 
| 

450|— 

800 

308-

347 

3 jalka-
päivä-
työtä 
300 -

Pitennetyn vuokraoikeuden rahatoimikamari myönsi seuraaviin tiluksiin: 

Tiluksen nimi. Vuokraajan nimi. 

Vuokrakausi pitennetty 

mistä. mihin. 

Vuotui-
nen vuok-
ramaksu, 

Smk. | 

Anneperin tila , Konsuli L. Waseni-
j us 1) 

Eläintarha, huvila-j Lääkintähallitus 2) 
alue n:o 8 b ! 

It. viertokuja, tontti 
i n:o 9 

Leskirouva V. 
tala3) 

San-

1926, tammi-
kuun 1 

1924, tammi-
kuun 1 

1925, tammi 
kuun 1 

1940, joulu- 7,500 
kuun 31 

7,500 

1928, joulu- 2,000 
kuun 31 

rl929, joulu- 3,500 
kuun 31 

3,500 

1934, joulu- 4,375 
kuun 31 

1939, joulu- 5,250 
kuun 31 

5,250 

1940, joulu- 6,125 
. kuun 31 

Rkmrin pöytäk. 18 p. elok. 1,144 §. —2) S:n 8 p. toukok. 719 §. —3) Rkmrin jstn 
pöytäk. 4 p. helmik. 441 §. 
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It. viertokuja, tontti 
n:o 13 

S:n tontti n:o 15 

It. Viertotie, tontti 
n:o 67 

S:n tontti n:o 69 

S:n 

S:n 

83 

89 

Meilahti, huvila-alue 
n:o 19 

Orioninkatu, tontti 
n:o 1 

S:n tontti n:o 3 

S:n 

S:n 

S:n 

S:n 

S:n 

5 

7 

17 

19 

21 

Kaupunginhotelli osa-
keyhtiö *) 

Leskirouva A. S. Ja-
kobsson-Rasmus 2) 

Tehtailija H. Peltola3) 

Vuokraaja K.Jussila4) 

Herra A. E. Sainio5) 

Rak ennu s m e s tari 
J. E. Wahermaa6) 

Puutarhuri A. Rlom-
felt7) 

Vuokraaja H. J. Ti-
lander 8) 

Työmies A. Virta-
nen 9) 

Vuokraaja E. Sohl-
berg 10) 

Vuokraaja K. V. Laak-
so io) 

Iluvilanomistaj a A. K. 
Mynttä u ) 

1925, tammi-! 
kuun 1 I 

1925, tammi-
kuun 1 

1925, tammi-
kuun 1 

1925, tammi-
kuun 1 

1925, tammi-
kuun 1 

1925, tammi-
kuun 1 

1928, tammi-
kuun 1 

1925, heinä-
kuun 1 

1925, tammi-
kuun 1 

1925, heinä-
kuun 1 

1925, heinä-
kuun 1 

1925, tammi-
kuun 1 

Vuokraaja A. G. Ny-! 1925, tammi-
in an 12) kuun 1 

Saarikatu, tontti n:o 
17 

Toukola, tontti n:o 5 
kortt. n:o 1 

Leskirouva E. E. 
Eriksson 13) 

Huvilanomistaja K. V. 
Ståhlberg ^) 

Kauppias J. A. Ny-
man 15) 

1925, tammi-
kuun 1 

1925, tammi-
kuun 1 

1922, tammi-
kuun 1 

1929, joulu-
kuun 31 

1934, joulu-
kuun 31 

1939, joulu-
kuun 31 

1940, joulu-
kuun 31 

(1929, joulu-
kuun 31 

^ 1934, joulu-
kuun 31 

11929, joulu-
kuun 31 

1934, joulu-
kuun 31 

(1929, joulu-
I kuun 31 
11934, joulu-
l kuun 31 
(1929, joulu-
) kuun 31 
11934, joulu-
l kuun 31 
(1929, joulu-

kuun 31 
11934, joulu-
l kuun 31 
1932, joulu-

kuun 31 
6 kk. irti s. 

6 kk. irtis. 

3 kk. irtis. 

3 kk. irtis. 

(1929, joulu-
J kuun 31 
) 1934, joulu-
l kuun 31 
(1929, joulu-
) kuun 31 
) 1934, joulu-
l kuun 31 
(1929, joulu-
| kuun 31 
1934, joulu-

l kuun 31 
6 kk. irtis. 

(1931, joulu-
) kuun 31 
11940, joulu-
v kuun 31 

!) Rkmrin jstn poytåk. 14 p. tammik. 159 §. —2) S:n 14 p. tammik. 173 §. —3) S:n 7 
p. tammik. 30 §. — 4) S:n 14 p. tammik. 172 §. — 5) S:n 7 p. tammik. 10 §. —6) S:n 14 p. 
tammik. 155 §. — 7) Rkmrin poytåk. 19 p. toukok. 788 §. —8) S:n 20 p. helmik. 276 § ja 
rkmrin jstn poytåk. 7 p. tammik. 103 §. — 9) Rkmrin poytåk. 20 p. helmik. 276 § ja rkmrin 
jstn poytåk. 7 p. tammik. 12 §. —10) Rkmrin poytåk. 20 p. helmik. 276 §. — n ) Rkmrin 
jstn poytåk. 7 p. tammik. 58 §. —12) S:n 7 p. tammik. 31 §. —13) S:n 11 p. maalisk. 921 §. 
— l 4) S:n 25 p. kesåk. 2,337 §. —15) S:n 18 p. helmik. 637 §. 



165 II. Rahatoimikamari. 

Vegankatu, 
n:o 1 

tontti 

Srn tontti n:o 3 

Srn 

S:n 

11 

13 

! Vellamonkatu, tontti 
n:o 1 

I S:n tontti n:o 5 

S:n 

S:n 

S:n 

6 

10 

18 

Vuokraaja A. L. Tar-
vos *) 

Talonomistaja K. G. 
Soisalo2) 

Vuokraaja J. Glad 3) 

Vuokraaja G. Hen-
riksson 3) 

Vuokraaja A. J. Ny-
holm 4) 

Vuokraaja E. Fred-
riksson 3) 

Leskirouva A. Ny-
ström 3) 

Isännöitsijä K. A. 
Aaltonen 5) 

1925, tammi-
kuun 1 

1925, tammi-
kuun 1 

1925, tammi-
kuun 1 

1925, tammi-
kuun 1 

1925, tammi-
kuun 1 

1925, tammi-
kuun 1 

1925, heinä-
kuun 1 

1925, tammi-
kuun 1 

Kauppias P. A. Ko- 1925, tammi· 
honen6) kuun 1 

(1929, joulu-
1 kuun 31 
11934, joulu-
1 kuun 31 
(1929, joulu-
1 kuun 31 
11934, joulu-
1 kuun 31 

6 kk. irtis. 

1,600 

2,000 

1,200 

1,500 

1,800 

6 kk. irtis. 2,000 

6 kk. irtis. 2,400 

6 kk. irtis. 1,600 

3 kk. irtis. 2,400 

rl929, joulu-
kuun 31 

1934, joulu-
kuun 31 

1939, joulu-
kuun 31 

1940, joulu-
kuun 31 

i/1929, joulu-
1 kuun 31 
1934, joulu-

' kuun 31 

1,400 

1,750 

2,100 

2,450 

3,600 

4,500 

Vuokraoikeuden siirto: Rahatoimikamari hyväksyi seuraavien tiluksien 
vuokraoikeuden siirrot: 

i ! 
S ; 

Tiluksen nimi. Uuden vuokraajan nimi. 

Bölenkatu, tontti n:o 8 I 
Evankatu, „ „ 4 I 
Greijuksen tila, huvilapalsta n:o 3 a j 
Hertonäs, palsta nro 26 | 
Srn „ „ 62 
Sm „ „ 66 
Inarintie, tontti nro 27 
It. Viertotie, tontti nro 66 
Srn „ „ 71 
Srn „ „ 81 kortt. nro 651 
Srn tontit nrot 72—74 

Kauppias Fr. Strömberg 7) 
Rouva H. Honkanen 8) 
Leskirouva E. V. Ahlbäckin perill. 9) 
Konduktööri K. V. Lindfors 10) 
Herrat V. Raitio ja E. Halme n) 
Herra O. ja rouva G. Jansson-Knuts 12) 
Leskirouva L. V. Tamminen13) 
Neiti T. E. Juureva 14) 
Tehtailija H. Peltola 15) 
Talonomistaja F. Virtanen 16) 
Talonomistaja Hj. Boxberg 17) 

*) Rkmrin jstn poytåk. 7 p. tammik. 13 §. —2) Srn 7 p. tammik. 28 §. —3) Rkmrin 
poytåk. 20 p. helmik. 276 §. — 4) Rkmrin jstn poytåk. 7 p. tammik. 9 § ja rkmrin poytåk. 
20 p. helmik. 276 §. —5) Rkmrin jstn poytåk. 7 p. tammik. 14 §. — 6) Srn 16 p. jouluk. 
4,329 §. — 7) Srn 27 p. toukok. 1,800 §. — 8) Srn 4 p. helmik. 447 §. — 9) Srn 21 p. tammik. 
306 §. — 10) Srn 11 p. marrask. 3,903 §. — n ) Srn 14 p. heinåk. 2,455 §. — 12) Srn 28 p. 
tammik. 322 §. —13) Srn 6 p. toukok. 1,609 §. —14) Srn 22 p. huhtik. 1,405 §. — l 5) Srn 21 
p. tammik. 253 §. — l6) Srn 25 p. marrask. 4,129 §. — l 7) Srn 15 p. huhtik. 1,340 §. 
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Keiteleentie, tontti n:o 5 
Keuruuntie, „ „ 19 
Kinnekulle, palsta n:o 56 a, itäosa 
Kumtähti, asuntotontit litt. Z ja Ä 
Käpylä, tontti n:o 13 kortt. n:o 861 
Srn „ „ 31 „ „ 862 
Srn „ „ 26 „ „ 867 
Srn „ „ 27 „ „ 867 
Sm „ „ 24 „ „ 868 
S:n „ „ 5 a „ „ 870 
Sm „ „ 3b „ „ 873 
S:n „ „ 5b „ „ 873 
S:n „ „ 7 b „ „ 873 
S:n „ „ 15 „ „ 873 
S:n „ „ 17 „ „ 873 
S:n „ „ 4 „ „ 874 
Srn „ „ 10 „ „ 874 
Sm „ „ 14 „ „ 874 
Sm „ „ 25 „ „ 874 
S:n „ „ 21 „ „ 876 
S:n „ „ 23 „ „ 876 
Lohjantie, tontit n:ot 11—13 
Länt. Pihlajasaari, huvilapalsta n:o 5 
Maistraatinkatu, tontti n:o 5 
Meilahti, huvilapalsta n:o 2 Toivola 
S:n „ „ 2 „ 
Srn „ „ 3 Bergvik 
S:n „ „ 3 „ 
S:n „ „ 4 Orkolinna 
Srn „ „ 18 Sommarro 
Orioninkatu, tontti n:o 15 
S:n „ „ 19 
Oulunkylän länt. huvilaryhmä, huvila-

palsta nro 12 
Srn it. huvilaryhmä, asuntopalsta nro 12 
Srn „ „ huvilapalsta nro 3, 
Hopstycksbacken 
Srn it. huvilaryhmä, „ „ 5 , 

Torparbaeken 
Srn it. huvilaryhmä, „ „ 9, 

Torparbaeken 
Srn it. huvilaryhmä, „ „ 58 
Päijänteentie, tontti nro 11 
Srn „ „ 33 
Srn „ „ 33 
Srn „ „ 33 

Kirvesmies G. A. Backlund1) 
Kauppias T. R. Ollila2) 
Rouva J. Weckström3) 
Kauppias E. Bergman4) 
Työmies A. K. Brederholm 5) 
Kirvesmies L. Kuusisto6) 
Osuusliike Elanto r. 1.7) 
Herra K. F. Toivonen 8) 
Osakeyhtiö Sariolantie 29) 
Puuseppä A. V. Viljanen 10) | 
Työmies A. Tiemaa u) 
Kirvesmies F. N. Takkunen 12) 
Kirvesmies J. T. Nieminen13) 
Työmies J. L. Nieminen 14) 
Sokeain jatko-opistoyhdistys 15) 
Nahkakauppias J. Wuoristo 16) 
Vaihdemies J. R. Salonen 17) 
Työmies A. O. Strömberg 18) 
Herra J. E. Laurikainen 19) 
Herra B. A. ja rouva E. Lehtimäki 20)| 
Peltiseppä E. K. ja rouva A. Teriö21) 
Kiinteistöosakeyhtiö Lohjantie 11—1322) 
Kauppias O. Nordberg 23) 
Ajuri V. B. Virtanen24) 
Varastonhoitaja E. Stenbacka y. m.25) ; 
Johtaja C. Hagström26) ; 
Leipuri I. Alexandersson 
Konduktööri J. F. Ekholm 28) 
Varatuomari L. Pohjanheimo 29) 
Insinööri J. Rosberg30) ! 
Herra L. Bäckström31) 
Johtaja R. Hästbacka32) 
Agronoomi T. J. Toikka33) 

Kalastustarkastaja J. A. Sandman 34) j 
Herra S. Boman 35) 

Rouva O. M. Koistinen36) j 

Rouva A. Aro 37) 

Rouva T. M. Österberg38) 
Rouva E. Silvonen39) 
Puolisot Hj. ja I. Nyman 40) 
Työmies Hj. F. Nyman41) 
Asunto-osakeyhtiö Päijänteentie nro3342); 

Rkmrin jstn poytåk. 18 p. marrask. 4.073 §. —2) Srn 28 p. lokak. 3,718 §. —3) Srn 7 p. 
tammik. 64 §. — 4) Srn 25 p. marrask. 4,169 §. — 5) Srn 11 p. elok. 2,689 §. —6) Srn 23 p. 
jouluk. 4,489 §. — 7) Srn 11 p. elok. 2,688 §. — 8) Srn 23 p. syysk. 3,104 §. — 9) Srn 21 p. 
heinåk. 2,506 §. —10) Srn 9 p. syysk. 2,942 §. — X1) Srn 28 p. lokak. 3,719 §. — 12) Srn 6 p. 
toukok. 1,600 §. — 13) Srn 4 p. helmik. 517 §. — 14) Srn 4 p. helmik. 516 §. — l5) Srn 8 p. 
huhtik. 1,303 §. —16) Srn 7 p. heinåk. 2,435 §. —17) Srn 18 p. helmik. 694 §. — l 8) Srn 16 p. 
jouluk. 4,409 §. —19) Srn 13 p. toukok. 1,762 §. —20) Srn 11 p. marrask. 3,894 §. —21) Srn 
4 p. helmik. 518 §. —22) Rkmrin poytåk. 8 p. syysk. 1,213 §. — 23) Rkmrin jstn povtåk. 30 
p. syysk. 3,161 §. — 24) Srn 21 p. tammik. 258 §. —25) Srn 25 p. kesåk. 2,272 §. —26) Srn 
21 p. lokak. 3,533 §. —27) Srn 25 p. kesåk. 2,273 §. —28) Srn 23 jouluk. 4,446 §. —29) Srn 2 p. 
syysk. 2,829 §. —30) Srn 14 p. tammik. 182 §. — 31) Srn 23 p. jouluk. 4,432 §. —32) Srn 26 
p. maalisk. 993 §. — 33) Srn 18 p. helmik. 667 §. —34) Srn 14 p. tammik. 211 §. —35) Srn 9 
p. syysk. 2,903 §. — 36) Srn 16 p. syysk. 2,982 §. — 37) Srn 16 p. kesåk. 2,231 §. — **) Srn 7 p. 
lokak. 3,281 §. — 39) Srn 28 p. lokak. 3,720 §. — 40) Srn 18 p. helmik. 695 §. — 41) Srn 25 p. 
kesåk. 2,329 §. — 42) Srn 14 p. lokak. 3,502 §. 
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i Raakelinkatu, tontti nro 
Reimarsin tila, osa siitä 
Roineen tie, tontti nro 3 
Sm 
Sm 
Salmisaari, 

oleva alue 
Tilkan torppa 
Toukola, tontti 

I Srn 

5 ; 
n » ' 

sen lounaisniemekkeelläl 

2 kortt. nro 9 
„ .. 17 „ „ 911 

Sm „ „ 25 b „ „ 911 
Sm „ „ 1 „ „ 913 

|Sm „ „ 9 „ „ 915 
|Sm „ „ 9 „ „ 916 
Srn tontit nrot 8 ja 9 „ „ 3 
Srn huvila nro 6 kortt. nro 13 
Vanajantie, tontti nro 1 
Srn „ „ 3, osa siitä 
S:n „ „ 17 

Srn 19 

; Vellamonkatu, tontti nro 
i Virtaintie, tontti nro 4 
Srn „ „ 10 
Atsärintie, „ „ 3 

Viilaaja V. Rantanen y. m. l) \ 
Vapaaherra A. Ramsay2) | 
Ent. maanviljelijä J. Ojansuu3) I 
Herra Hj. Ojansuu4) | 
Herra Hj. 0'jansuu5) 
Neiti K. Lönnberg6) 

Ratavartija O. Lindroos 7) 
Työnjohtaja C. Hagström8) 
Pienviljelijä J. Salo9) 
Herra J. R. Knuutila 10) 
Vanginvartija R. Siro n ) i 
Kirvesmies J. Pekkarinen 12) ! 
Rouva M. M. Icén 13) - I 
Pankinjohtaja E. Groundstroem I4) ! 
Neiti A. S. Norrlin 15) . ! 
Maanviljelijä V. Ståhlberg 16) j 
Kuorma-ajuri K. Hamberg17) | 
Asunto-osakeyhtiÖ Vanajantie nro 17—i 

19 18) 
Asunto-osakeyhtiö Vanajantie nro 17 

19 18) 
Johtaja A. E. Bjurström 19) - { 
Herra J. A Salo2°) -
Osakeyhtiö Virtaintie nro 10 21) 
Osakeyhtiö Sörnäs stewedoring aktie-

bolag 22) 

Oulunkylän ravirata. Helsinge hästförädlingsaktiebolag nimiselle yhtiölle 
vuokrattiin23) vuoden 1930 loppuun kaupungin omistama, alkuaan Suomen 
raviurheilun ystäväin rakentama Oulunkylässä oleva ravirata 1,200 markan 
vuosimaksusta ja ehdoin, että yhtiö teki edellisen vuokraajan kanssa sopimuk-
sen alueen ympäri rakennetun aidan käytöstä ja kunnossapidosta. 

Varastopaikkain luovuttaminen satamahallitukselle. Rahatoimikamari myön-
tyi2 4) satamahallituksen anomukseen, että eräiden Sörnäsin niemekkeellä, 
n. s. Masutin sillan ja rautatiesillan välisellä rannalla olevien varastopaikkojen 
vuokrasopimukset irtisanottaisiin ja alueet luovutettaisiin hallituksen käytet-
täväksi. 

Varastopaikkain vuokrat. Rahatoimikamari päätt i2 5) heinäkuun 1 p:än 
1926 antaa sanoa irti kaikki määrätyin irtisanomisajoin laaditut, varastopaik-
koja y. m. koskevat vuokrasopimukset sekä antaa varastopaikkain tarkasta-
jan toimeksi tehdä ehdotuksen näiden alueiden uusiksi vuokramääriksi. 

Perunanviljelyspalstat. Teurastamolle varatulta Sörnäsin alueelta oli 
samoin kuin aikaisemminkin luovutettava2 6) kaasulaitoksen työläisille 50 n. 
200 ,m2:n laajuista palstaa perunanviljelykseen 25 markan maksusta palstalta. 

r) Rkmrin jstn poytåk. 9 p. syysk. 2,904 §. —2) Srn 28 p. tammik. 404 §. —3) Srn 13 p. 
toukok. 1,761 §. — 4) Sm 9 p. syysk. 2,939 §. — 5) Srn 9 p. syysk. 2,940 §. — 6) Srn 4 p. 
maalisk. 894 §. — 7) Srn 18 p. helmik. 635 §. — 8) Srn 11 p. maalisk. 945 §. — 9) Srn 11 p. 
marrask. 3,895 §. —10) Srn 27 p. toukok. 1,859 §. —1X) Srn 30 p. syysk. 3,191 §. —12) Srn 4 p. 
helmik. 512 §. — 13) Srn 23 p. syysk. 3,103 §. — 14) Srn 25 p. marrask. 4,168 §. — 15) Srn 1 p. 
huhtik. 1,133 §. —18) Srn 6 p. toukok. 1,602 §. — 17) Srn 6 p. toukok. 1,601 §. — 18) Srn 21 p. 
tammik. 305 §. —19) Srn 2 p. jouluk. 4,218 §. —20) Srn 18 p. marrask. 4,074 §. — 21) Srn 4 p. 
helmik. 515 §. —22) Srn 25 p. kesåk. 2,330 §. — 23) Rkmrin poytåk. 5 p. kesåk. 896 §. —24) Srn 
30 p. tammik. 166 §. —25) Srn 22 p. jouluk. 1,807 §. —26) Rkmrin jstn poytåk. 26 p. maalisk. 
1,113 §. 
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Vapaavarasto. Rahatoimikamarin päätettyä vuokrata autoliikkeelle 
Ford Motor Company osan YI kaupunginosan korttelia n:o 178 oli mainittu 
toiminimi ilmoittanut sopimuksen edellytyksenä olevan, että kaupunki hankki 
puheena olevalle alueelle vapaavarastoimisoikeudet, ja kamari päät t i 1) ilmoit-
taa, että kaupunki periaatteessa myöntyi tähän. Asiaa tarkemmin valmiste-
lemaan asetettiin2) komitea, jonka puheenjohtajaksi tuli kaupunginjohtaja 
A. Castren sekä jäseniksi johtajat O. E. Jaatinen, I. Lindfors ja T. Salmio, 
minkä ohessa komitea oikeutettiin ottamaan sihteeri ja käyttämään apunaan 
asiantuntijoita. 

Sittemmin komitea ilmoitti, että se asiaa valmistellessaan oli tullut kieltei-
seen tulokseen sekä ettei vapaavarastoimisoikeuksien saaminen mainitulle 
vuokra-alueelle enää kiinnostanut toiminimeä Ford Motor Company, minkä 
johdosta kamari päät t i 3) poistaa asian diarioista. 

Korttelin n:o 178 alueiden vuokraaminen. Aktiebolaget Algol osakeyh-
tiölle vuokrattiin4) korttelin n:o 178 alue nro 7 a viideksi vuodeksi kesäkuun 
1 p:stä lukien 6,000 markan vuosivuokrasta sekä saman korttelin alueet n:o 
7 c ja 7 d samoin viideksi vuodeksi heinäkuun 1 p:stä lukien 6,740 markan 
vuosivuokrasta. 

Aktiebolaget Tolfvan osakeyhtiölle vuokratti in4) alue n:o 8 a rakennuk-
sineen syyskuun 15 p:än 1930 65,100 markan vuosimaksusta sekä alue nro 1 5) 
kesäkuun 1 prän 1930 19,310 markan vuosimaksusta. 

Teollisuuskadun tehdastontin n:o 3 b vuokraaminen. Helsingin jauhomylly 
osakeyhtiölle vuokrattiin6) korttelissa nro 534 Teollisuuskadun varrella oleva 
tehdastontti nro 3 b kesäkuun 1 prän 1952, ja vuosivuokra määrättiin 7,500 
markaksi ensimmäiseltä ja 10,500 markaksi toiselta kymmenvuotiskaudelta 
sekä 13,500 markaksi vuokrakauden jäljellä olevilta vuosilta, minkä ohessa 
välikirjaan oli otettava määräyksiä7) siitä, miten oli meneteltävä, jos Suomen 
valuutan arvo muuttui. 

^ Saukon saaren hiilivarostopaikat. Saukon saaren uuden hiilisataman val-
mistuttua rahatoimikamari oli kehoittanut Helsingin makasiiniosakeyhtiötä 
joulukuun 1 prstä lukien ottamaan vuokralle haltuunsa sikäläisen varastoalu-
een. Tämän johdosta mainittu yhtiö, jolle Saukon satamarakennustöiden 
tuntuva viivästyminen oli aiheuttanut taloudellisia vahinkoja, anoi tästä 
korvaukseksi vapautusta joulukuun vuokramaksun suorittamisesta, ja raha-
toimikamari päät t i8) tähän myöntyen, että mainitun alueen vuokrakausi 
luettaisiin alkavaksi tammikuun 1 pmä 1926. 

Vapautus vuokramaksun suorittamisesta. Herra A. Kervinen vapautet-
ti in9) maksamasta vuokraa vuokraamastaan Mustikkamaan asuntopalstasta 
nro 7 lukien tammikuun 1 prstä 1920. 

Vuokranmaksun lykkääminen. Boxbackan Gästgifvarsin tilan vuokraaja 
J . H. Lammi oikeutettiin10) suorittamaan erääntyneet vuokramaksunsa y. m. 
velkansa kaupungille siten, että hän huhtikuun kuluessa suorittaisi 10,000 
markkaa, elokuun 15 pmä samoin 10,000 markkaa sekä jokaisen seuraavan 
kuukauden 15 pmä niinikään 10,000 markkaa, niin että koko määrä kerty-
neine korkoineen olisi suoritettu joulukuun 15 pmä uhalla, että jos jotain lyhen-
nysmaksua ei suoritettu määräpäivänä, tilan kalusto ja sato takavarikoitaisiin. 

Rkmrin pöytäk. 2 p. kesäk. 885 §. — 2) S:n 5 p. kesäk. 888 §. — 3) S:n 22 p. syysk. 
1,265 §. — 4) Rkmrin jstn pöytäk. 9 p. syysk. 2,907 §. — 5) S:n 10 p. kesäk. 2,032 §. — 
8) Rkmrin pöytäk. 17 p. huhtik. 562 §. —7) Ks. Kunnall. asetuskok. vuodelta 1924, siv. 74. — 
8) Rkmrin pöytäk. 4 p. jouluk. 1,690 §. — 9) Rkmrin jstn pöytäk. 25 p. marrask. 4,115 §; vrt. 
myös vuod. 1923 kert. siv. 183. —10) Rkmrin pöytäk. 13 p. maalisk. 374 §. 
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Liuskasaaren tasoitustyöt. Koska leuto talvi oli estänyt Helsingin pur-
jehdusseuran, joka oli sitoutunut ennen heinäkuun 1 p:ä 1925 suorittamaan 
eräitä tasoitustöitä Liuskasaarella, kuljettamasta paikalle tarvittavia työaineita, 
myönnettiin1) seuralle lykkäystä töiden suorittamiseen nähden samaan päi-
vään vuonna 1926. 

Nybackan torpan vuokramaksu. Rahatoimikamari vahvisti2) Hertonäsin 
tilaan kuuluvan Nybacka nimisen torpan vuokramaksun, joka alkuaan oli 
suoritettu päivätöinä, 1,800 markaksi vuodessa. 

Kaupungin laitosten hallussa olevan maan vuokramaksut. Koska kaupun-
gin omien laitosten hallussa olevien maa-alueiden vuokramaksut olivat liian 
alhaiset sen johdosta, että arviointia ei ollut pitkään aikaan toimitettu, päät t i 3) 
rahatoimikamari käsitellessään vuoden 1926 talousarvioehdotusta antaa kau-
pungingeodeetille toimeksi kiireellisesti toimittaa edellä mainittujen alueiden 
katsastuksen ja arvioinnin. Kaupungingeodeetin suoritettua tämän tehtävän 
kamari korotti4) alla lueteltujen laitosten hallussa olevien alueiden vuokra-
maksut seuraaviin määriin: 

Vesijohtolaitos 68,000 markkaa 
Kaasulaitos 320,000 » 
Sähkölaitos 247,000 » 
Puhtaanapitolaitos 113,600 » 
Rakennuskonttori varastopaikoista 198,900 » 
Kunnalliskoti peltoalasta 15,600 » 

Vuokra- y. m. maksujen suorittamisen jouduttaminen. Asiamiestä kehoi-
tettiin 5) kiirehtimään ehdotuksen tekemistä siitä, miten kaupungille tulevien 
vuokra- y. m. maksujen suorittamista voitaisiin jouduttaa. 

Maksamattomia vuokra- y. m. maksuja. Maatalouslautakunnan ilmoi-
tettua, että Hertonäsin säterin vuokraaja A. Holmberg, joka vuoden 1925 alka-
essa oli kaupungille velkaa ostamastaan irtaimistosta yhteensä 124,418: 93 
markkaa, oli tästä määrästä suorittanut 67,200 markkaa, mutta samalla jättä-
nyt maksamatta langenneita vuokramaksuja yhteensä 92,261 markkaa, joten 
hänen velkansa kaupungille siis oli 149,479: 93 markkaa kuluvan vuoden 
korkoa lukuun ottamatta, rahatoimikamari päätt i6) , että Holmberg saisi edel-
leen pitää Hertonäsin vuokralla, että hänen omaisuutensa jatkuvasti pidettäi-
siin takavarikossa, että häneltä vaadittaisiin lisätäkaus sekä että velkaa oli 
lyhennettävä 25,000 markkaa ennen toukokuun 1 p:ä sekä sen jälkeen 12,000 
markkaa kuukaudessa. 

Asiamies ilmoitti sittemmin, ettei vuokraaja Holmberg vielä ollut maksa-
nut lupaamiaan velkansa lyhennyksiä sekä että hän oli luvannut seuraavalla 
viikolla suorittaa 11,000 markkaa sekä oikeuttanut kaupungin perimään 
herra A. Tontilta 14,000 markkaa, minkä määrän Tontti oli Holmbergille 
velkaa, Holmbergin maksamattoman irtaimistovelan lyhentämiseksi. Tämä 
alenisi täten 32,218: 93 markkaan, ja koska vuoden 1923 vuokra jo oli mak-
settu, oli toiveita siitä, että vuoden 1924 vuokra, 92,261 markkaa, saataisiin 
Holmbergin takausmiehiltä. Rahatoimikamari päät t i 7) aikaisemmin teke-
määnsä päätöstä muuttaen vapauttaa Holmbergin Tontille myymän irtaimis-
ton takavarikosta sekä antaa asiamiehelle tehtäväksi periä Holmbergin takaa-
jilta vuoden 1924 vuokramaksun. 

x) Rkmrin jstn pöytäk. 1 p. huhtik. 1,196 §. — -2) Rkmrin pöytäk. 2 p. kesäk. 882 §; vrt. 
vuod. 1921 kert. siv. 32. — 3) Rkmrin pöytäk. 14 p. syysk. 1,225 §. — 4) S:n 9 p. lokak. 
1,350 §. — 5) S:n 7 p. huhtik: 517 S. — «) S:n 7 p. huhtik. 529 §. — 7) S:n 2 p. kesäk. 886 §. 

Kunnall. kert. 1925. 23 
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Eknäsirt tilan tulo- ja lähtökatselmus oli toimitettu maaliskuun 21 p:nä 1924 
johtaja A. Björkenheimin ja kaupunginagronoomi A. J. Tammisen sekä eroa-
van vuokraajan J . E. Lehtovirran ja uuden vuokraajan A. Wathenin läsnäol-
lessa, ja katselmuspöytäkirja jätett i in1) rahatoimikamarille, 

Eknäsin lilan vuokrakauden pitennys. Rahatoimikamari päätti 2) vuokrata 
Eknäsin tilan edelleen maanviljelijä A. Wathenille seuraavin ehdoin: 

»1) Vuokra-aika on yksi vuosi, lukien 14 päivästä maaliskuuta 1925, ja 
päättyy siis 13 p:nä maaliskuuta 1926; 

2) Vuokra on neljäkymmentätuhatta (40,000) Suomen markkaa, joka on 
suoritettava kahdessa erässä kesä- ja joulukuun aikana kuluvan kalenterivuo-
den kuluessa; 

3) Vuokraajan tulee paikkakunnan tavan mukaan hyvin hoitaa talon vil-
jelyksiä huomioonottaen, että vähintään 50 hehtaaria tilan peltomaata on 
kylvettävä heinänsiemenellä kunnollisesti lannoitettuun maahan ja vähintään 
40 kg siementä kylvettävä hehtaaria kohti, minkä ohessa on perustettava kun-
nollisia nurmia 20 ha sekä ojia uusittava sama ala ja lisäksi perattava vesat 
viimevuotiselta heinänkvlvöalalta; 

4) Vuokraajan tulee laatia ja kunnossapitää kaikki lainmukaiset aitauk-
set, hyvin hoitaa ja haaskaukselta varjella tilan metsää; 

5) Tavanmukaiset talvityöt ovat ennen vuokra-ajan kulumista loppuun-
saatettavat; 

6) Tilalla on koko vuokra-ajan kestäessä pidettävä vähintään sata koti-
eläinyksikköä; 

7) Tilalta ei saa poisviedä puutavaraa, maanparannusaineita tahi muuta 
sellaista; 

8) Vuokraaja on oikeutettu tilan metsästä ottamaan tilalla tarvitsemansa 
polttopuut, korkeintaan 500 m3, sekä antamaan vuokraajien entisiin torppiin 
ottamille asujille korkeintaan 12 syltä halkoja Forsbergin torppaa varten ja 
muille 8 syltä, mutta on hakkaus toimitettava maatalouslautakunnan tai raha-
toimikamarin määräämän luottamusmiehen osoituksen mukaan; 

9) Tilan rakennusten korjauksiin tarvittavia puuaineita saa niinikään 
ottaa ainoastaan edellisessä kohdassa mainittujen viranomaisten osoituksen 
mukaisesti; 

10) Vuokraaja suorittaa kaikki tilan verot paitsi siitä menevää tulo- ja 
omaisuusveroa; 

11) Kaupunginagronoomilla on oikeus milloin tahansa toimittaa tarkas-
tuksia tilalla; 

12) Vuokra-aikana toimitetusta rakennusten kunnossapidosta, aidaksien, 
heinäseipäitten y. m. teosta, syyskylvöstä, maanparannusaineitten ajosta 
tai muista peltotöistä ei vuokraaja ole oikeutettu saamaan korvausta; 

13) Jos vuokraaja laiminlyö ylläolevat velvollisuutensa, tulee hänen suo-
rittaa laiminlyönnin aiheuttama, toimitettavassa lähtökatselmuksessa arvi-
oitava tappio; 

14) Jollei vuokraaja hyväksy toimitusmiesten lähtökatselmuksessa mah-
dollisesti esittämiä korvausvaatimuksia, asetetaan sovinto-oikeus, johon Hel-
singin kaupunki ja vuokraaja kumpikin valitsee kaksi uskottua miestä, jotka 
valitsevat viidennen henkilön sovinto-oikeuden puheenjohtajaksi. Jollei jom-
pikumpi asiapuolista valitse jäsentä sovintolautakuntaan ja elleivät lauta-

Rkmrin jstn pöytäk. 4 p. maalisk. 841 § ja 11 p. maalisk. 938 §; vrt. vuod. 1924 kert. 
siv. 197. — 2) Rkmrin pöytäk. 3 p. maalisk. 344 § ja 10 p. maalisk. 367 §. 
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kunnan jäsenet sovi puheenjohtajan vaalista, toimittaa vaalit Helsingin kau-
pungin maistraatti. Sovinto-oikeuden päätös on lopullinen; 

15) Vuokraajan, joka ei ole oikeutettu kontrahtia toiselle siirtämään, 
tulee asettaa takaus vuokraehtojen täyttämisestä; 

16) Tämä vuokrasopimus jatkuu entisillä ehdoilla edelleen yhden vuoden 
ajan, ellei sitä joko kaupungin tai vuokraajan taholta irtisanota kuluvan kalen-
terivuoden aikana.» 

Vikin sotilasvirkatalon vuokraaminen. Rahatoimikamari päätt i1) , että 
kaupunki antaisi Vikin sotilasvirkatalon vuokralle samoin ehdoin kuin aikai-
semmin. 

Vapaampi käyttöoikeus, johon sisältyi vuokraajan oikeuttaminen ilman 
rahatoimikamarin lupaa luovuttamaan vuokraoikeutensa toiselle henkilölle, 
myönnettiin seuraaville vuokraajille, jotta heille kävisi mahdolliseksi velan 
vakuudeksi hankkia kiinnitys asianomaiseen vuokraoikeuteen; 

vuokraaja D. Lahtiselle huvilapalstaan Träsk n:o 12); 
Kirvesmies J. Lehdelle Storkärr n:o 15 b nimiseen Oulunkylän aluee-

seen3); sekä 
Taiteilija R. Partaselle Kumtähden vuokrapalstaan n:o 39 4). 
Oikeus rakentaa vuokratontille kivirakennus. Osuusliike Elanto r. 1. oikeu-

tett i in5) rakentamaan Toukolan korttelin n:o 910 tontille nro 21 kivinen liike-
rakennus ehdoin, että sosialilautakunnan antamia ohjeita noudatettiin. 

Häätö. Asiamiehelle annettiin 6) tehtäväksi ryhtyä toimenpiteisiin sen joh-
dosta, ettei kauppias E. Engström ollut maksanut vuokraa vuokraamastaan 
Reimarsin korttelissa nro 26 sijaitsevasta asuntopalstasta nro 11 sekä viljelys-
palstasta x—y—z—ä—ä—ö. Helsingin pitäjän käräjäkunnan kihlakunnan-
oikeus velvoitti sittemmin maaliskuun 4 prnä 1926 tekemällään päätöksellä 
vuokraajan häädön uhalla muuttamaan puheena olevilta alueilta. 

Kolmivuotiskatselmukset. Esiteltäessä kesällä toimitettujen n. s. kolmi-
vuotiskatselmusten pöytäkirjoja rahatoimikamari päät t i 7 ) kehoittaa asianomai-
sia ennen kesäkuun 1 prä 1926 korjaamaan katselmusmiesten huomauttamat 
puutteellisuudet. 

Sittenkuin'leskirouva K. Kovin·, joka vuonna 1924 toimitetussa n. s. kol-
mivuotiskatselmuksessa tehtyjen huomautusten johdosta oli velvoitettu toi-
mittamaan eräitä korjaus- ja maalaustöitä Pikku Siltasaarella sijaitsevalla 
vuokrapalstallaan nro 31 oli saanut lykkäystä maalaustöiden suorittamiseen 
nähden kesäkuun 1 prän ja kamari tällöin oli määrännyt, että elleivät työt 
mainittuna päivänä olleet loppuun suoritetut, vuokrasopimus katsottaisiin 
purkautuneeksi, oli leskirouva Kovin anonut lykkäystä vielä syyskuun 1 prän, 
mutta kamari päätti evätä anomuksen ja häädön uhalla velvoittaa hänet 
suorituttamaan kyseelliset maalaustyöt kymmenen päivän kuluessa hänen 
saatuaan tiedon kamarin päätöksestä. 

Rahatoimikamari päätti 9) sittemmin tyytyä leskirouva Kovinin puheena 
olevalla vuokratontilla suorituttamiin korjauksiin, mutta samalla kieltää 
häntä elokuun 1 pm jälkeen luovuttamasta tilusta tai sen osaa romukauppaa 
varten. 

Sittenkuin toimitetussa kolmivuotiskatselmuksessa oli esitetty muislulus 
sen johdosta, että Aktiebolaget Tjänstemannabostäder—Virkamiesasuntoja 

2) Rkmrin pöytäk. 3 p. maalisk. 344 §. - 2) Rkmrin jstn pöytäk. 7 p. tammik. 133 §. — 
3) S:n 15 p. huhtik. 1,356 §. — 4) S:n 4 p. helmik. 530 §. —5) Rkmrin pöytäk. 6 p. marrask. 
1,519 §. — 6) S:n 2 p. lokak. 1,332 §. -----7) S:n 24 p. marrask. 1,607 §. — 8) Rkmrin jstn pöytäk. 
3 p. kesäk. 1,992 §. - 9) S:n 7 p. heinäk. 2,427 §. 
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osakeyhtiö oli laiminlyönyt yhtiön Käpylän korttelissa n:o 803 sijaitsevain 
vuokratonttien n:o 46—48 aitaamisen ja yhtiö oli ilmoittanut istuttaneensa 
mainittujen tonttien ympärille ruusuaidan ja pensaita, päät t i1) rahatoimi-
kamari vapauttaa yhtiön mainitusta velvollisuudesta. 

Kauppahallit y. m. Rantatorin, Kasarmintorin sekä Vallilan kauppahallien 
vuokrat korotettiin 2) tammikuun 1 pistä 1926. Tori- ja kauppahallivalvojalle 
annettiin tehtäväksi laatia yksityiskohtainen ehdotus huutokauppamenetel-
män mahdollisesta soveltamisesta mainittujen hallien vapaita myyntipaikkoja 
vuokrattaessa. 

Osuuskunnalle Skärgärdsfiskarenas andelslag m. b. t. myönnettiin3) 
Rantatorin kauppahallin kalakauppaosaston vuokraoikeus yhdeksi vuodeksi 
lukien syyskuun 1 prstä 1925 25,000 markan maksusta. 

Koska eräiden elintarpeiden torikauppa oli sallittu ainoastaan kesäkuun 
1 p:än 1926, rahatoimikamari päät t i 4) kehoittaa terveydenhoitolautakuntaa, 
satamahallitusta ja kaupungin yleisten töiden hallitusta antamaan lausuntonsa 
mahdollisuuksista pysyttää kala- ja torikauppa nykyisellä paikallaan sekä 
mahdollisesti tekemään ehdotuksia sen siirtämisestä muuanne, 

Lihan tukkukauppa. Rahatoimikamari päätti5) , että vakinaisia paikkoja 
lihan tukkukauppaa varten toistaiseksi järjestettäisiin lihantarkastamoon rajoit-
tuvan Annankadun osan länsipuolelle sekä että nämä paikat luovutettaisiin 
lihakauppiaille vuodeksi kerrallaan 50 markan kuukausimaksusta 3 m:n 
levyiseltä paikalta. Maaseudulta saapuville ajoneuvoille varattaisiin paikkoja 
mainitun katuosan itäpuolelta. Järjestyspoliisin tuli antaa ajomiehille nurae-
rolaatat, jotta liha voitaisiin tarkastaa siinä järjestyksessä, jossa se oli tuotu 
paikalle. Edellämainitun myynnin yksityiskohtainen järjestäminen annettiin 
kaupungineläinlääkärin, tori- ja kauppahallivalvojan sekä poliisimestarin 
valitseman henkilön toimeksi. 

Makkarakauppa kaupungin kaduilla. Esiteltäessä kaupunginvaltuuston 
päätöstä6) kaupungin kaduilla yöaikaan harjoitettavasta makkarakaupasta 
rahatoimikamari päätti7), että mainitut oikeudet annettaisiin huutokau-
palla ja myyntipaikkoja osoitettaisiin: Kauppatorilta kala-altaan vierestä, 
Erottajantorilta sähkölyhty pylvään vierestä, Rautatientorilta vastapäätä 
Ateneumia, Hakaniementorilta sinne pystytetyn sähkölyhtypylvään vie-
restä sekä Heikinpuistosta Ylioppilastalontorin kohdalta. Sittemmin toimite-
tussa huutokaupassa luovutettiin8) myyntioikeudet kesäkuun 1 p:stä 1925 joulu-
kuun 31 p:än 1926 yhteensä 77,500 markan maksusta ja muuten seuraavin 
ehdoin: 

makkarakaupan valvonta oli uskottava terveyspoliisin kaitsijoille, joiden 
tuli saada siitä eri korvaus. Tästä johtuvien kustannusten peittämiseksi raha-
toimikamari osoitti käyttövaroistaan 3,000 markkaa terveydenhoitolauta-
kunnan käytettäväksi; 

kauppaa saa harjoittaa ainoastaan tarkoitukseen osoitetulla paikalla; 
inyyntivaunua ei saa viedä paikalle ennen klo 8 ip. ja se on sieltä poistettava 
klo 1 yöllä; 

myydä saa ainoastaan lämpimiä n. s. nakkimakkaroita sinapin, eti-
kan ja leivän kera tai ilman niitä; 

myvntivaunun tulee ennen kaupan aloittamista olla terveydenhoitolauta-
1) Rkmrin pöytäk. 30 p. jouluk. 1,836 §. 2) S:n 15 p. jouluk. 1,717 § ja 22 p. jouluk. 

1,760 §, sekä rkmrin jstn pöytäk. 23 p. jouluk. 4,430 §.—3) Rkmrin jstn pöytäk. 10 p. 
kesäk. 2,093 §.—4) Rkmrin pöytäk. 22 p. syysk. 1,263 §.-—5) Rkmrin jstn pöytäk. 11 p. 
helmik. 605 §. — 6) Ks. tätä kert. siv. 45. — 7) Rkmrin pöytäk. 8 p. toukok. 716 §. — 8) S:n 
22 p. toukok. 802 §. 
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kunnan tarkoitukseensa hyväksymän ja rakenteeltaan sellaisen, että kaupan 
oleva tavara ei voi joutua likaantumiselle alttiiksi; 

vaunussa tulee olla näkyvällä paikalla kaupan harjoittajan ja sen makka-
ratehtaan nimi, jonka tavaraa siitä myydään; 

myyjän tulee tarkoin noudattaa terveydenhoitolautakunnan mahdolli-
sesti antamia, liikkeen harjoittamista koskevia ohjeita sekä poliisin ja tori- ja 
kauppahallivalvojan määräyksiä; 

jos kaupan harjoittaja tai hänen apulaisensa tämän kaupan yhteydessä 
tekee itsensä syypääksi kieltolakirikokseen, voi rahatoimikamari heti peruut-
taa hänen oikeutensa makkarakaupan harjoittamiseen ilman että sitä ennen 
suoritettua vuokramaksua suoritetaan takaisin; 

huutokauppa tapahtuu nousevin huudoin vähintään 100 markan koro-
tuksella, ja tarkoittaa huuto vuosivuokraa, joten koko ajan vuokra saadaan 
lisäämällä huutoon 7/12 siitä; 

vuokramaksusta on suoritettava kuluvan vuoden osa ennen ensi kesä-
kuun 1 päivää, puolet ensi vuoden vuokrasta joulukuun kuluessa 1925 ja loput 
kesäkuun kuluessa 1926, eikä kauppaa saa aloittaa, ennenkuin ensiksimai-
nittu erä on kaupunginkassaan suoritettu. 

Katu- ja kioskikauppa y. m. Joulukuun 30 p:nä 1924 toimitetussa huutokau-
passa, jossa tarjottiin myytäväksi eräiden n. s. kiinteiden vaunupaikkain 
vuokraoikeus vuodeksi 1925, nousivat 7 tällaista paikkaa koskevat korkeimmat 
tarjoukset yhteensä 34,400 markkaan. Rahatoimikamari hyväksyi1) tar-
joukset pääasiassa vuonna 1923 vahvistetuin 2) ehdoin. 

Edelleen kamari päätt i3) , että vaunuista tapahtuvaa jäätelönmyyntiä var-
ten tarjottaisiin huutokaupalla myyntipaikat seuraavista paikoista: 

Länt. viertotien ja Arkadiankadun kulmauksesta, Viidennen linjan 
ja Fleminginkadun kulmauksesta, Eerikin- ja Lapinlahdenkatujen kulmauk-
sesta, Nikolain- ja Rauhankatujen kulmauksesta, Unionin- ja Liisankatujen 
kulmauksesta, Fredrikin- ja Pursimiehenkatujen kulmauksesta, Robertin-
ja Yrjönkatujen kulmauksesta, Rautatientorilta Hakasalmenkadun kulmasta, 
Kauppatorilta kolera-altaan ja Keisarinnankiven luota, Hakaniementorilta 
raitiotiekioskin ja vesikioskin luota, Heikinpuistosta Ruotsalaisen teatterin 
ja apteekin edustalla olevien vesikioskien luota, Kapteenin- ja Tehtaan-
katujen kulmauksesta, Länt. viertotien ja Kammionkadun kulmauksesta, 
It. viertotien ja Keiteleentien kulmauksesta sekä Bulevardin- ja Yrjönkatu-
jen kulmauksesta. 

Kesäksi nämä myyntipaikat vuokrattiin4) 4 eri henkilölle ja liikkeelle 
yhteensä 141,800 markan maksuista. 

Rahatoimikamari vahvisti5) kaupungin vesikioskien sekä virvoitusjuomain 
myyntivaunupaikkain vuokrat huhtikuun 15 p:stä lokakuun 15 p:än, marjain 
myyntiä varten pyhäpäivinä ja pyhäin aattoina kesän aikana luovutettujen 
paikkain vuokrat, valokuvauspaikkain vuokrat maaliskuun 15 p:stä marraskuun 
15 p:än sekä Pohjois- ja Eteläsatamain sanomalehtien ja kirjain myynti-
paikkain vuokrat. 

Samalla kamari päät t i6) antaa tori- ja kauppahallivalvojan toimeksi 
ottaa harkittavaksi, oliko syytä vuoden päätyttyä edelleen myöntää kyseel-
lisiä oikeuksia. 

Rkmrin pöytäk. 2 p. tammik. 12 §. —2) Ks. vuod. 1923 kert. siv. 191. —3) Rkmrin 
pöytäk. 17 p. helmik. 244 ja 29 p. toukok. 862 §. — 4) S:n 17 p. helmik. 244 § ja 5 p. 
kesäk. 892 § sekä rkmrin jstn pöytäk. 26 p. maalisk. 1,064 §. —-5) Rkmrin jstn pöytäk. 4 p. 
maalisk. 881 §. —- 6) Rkmrin pöytäk. 2 p. tammik. 12 §. 
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Valvojan annettua asiasta lausuntonsa rahatoimikamari päät t i 1) vuok-
rata vuodeksi 1926 huutokaupalla samat n. s. kiinteät vaunupaikat kuin vuonna 
1925, luvultaan 7. 

Joulukuun 21 p:nä toimitetussa huutokaupassa rahatoimikamari hy-
väksyi 2) Sirkuskadun, Flemingkadun ja Viidennen linjan kulmauksen, 
Länt. Satamakadun ja Museokadun vaunupaikkoja koskevat korkeimmat 
tarjoukset, jotka yhteensä nousivat 15,200 markkaan. 

Mustikkamaan vesikioski vuokratti in3) kesäkuun 30 p:stä joulukuun 31 
p:än 1925 Helsingin työväenyhdistykselle 1,500 markan maksusta, jonka 
suorittamisesta yhdistys sittemmin vapautettiin4). 

Oikeus harjoittaa virvokkeiden myyntiä kesän aikana Eläintarhan 
urheilukentällä myönnettiin 5) kauppias E. Niroselle 2,300 markan maksusta. 

Aero osakeyhtiö oikeutettiin6) Katajanokalla olevan lentosatamansa 
alueella myymään yhtiön virkailijoille ja matkustajille tupakkaa, suklaata ja 
hedelmiä sekä tarjoilemaan virvoitusjuomia ja kahvia. 

Kesäksi vuokratt i in7) 3 n. s. marjapaikkaa Kaisaniemestä yhteensä 
21,800 markan maksusta ja 8 paikkaa Eläintarhasta kesäkuun 30 p:stä mar-
raskuun 15 p:än yhteensä 15,400 markan maksusta. 

Oikeus pystyttää reklaamikilpiä y. m. Pelastusarmeija oikeutettiin8) 
heinäkuun 7:nnestä 13 p:än asettamaan eri osiin kaupunkia ilmoitustauluja, 
jotka koskivat sen heinäkuun 12 p:nä pidettävää vuosikokousta. 

Lever osakeyhtiön kanssa sovittiin9) kahden reklaamikilven poistami-
sesta elokuun 15 p:n ja syyskuun 1 p:n väliseksi ajaksi. 

Rahatoimikamari päätti1 0) periaatteessa olla vastedes myöntämättä 
oikeuksia reklaamikilpien asettamiseen kaupungin kaduille ja puistoihin. 
Ainoastaan kunnallisten y. m. s. vaalien yhteydessä saisi julistuksia asettaa 
ja tällöinkin vain tarkoitusta varten rakennetuille telineille. 

Oikeus pitää kesän aikana kaksi Toledo henkilövaakaa, toinen Teatteri-
esplanadissa ja toinen Hakaniementorilla, myönnettiin11) Vägaktiebolaget 
nimiselle yhtiölle 500 markan kuukausimaksusta vaa'alta. Samaten myön-
nettiin12) samalle yhtiölle oikeus kesän ajaksi asettaa Mustikkamaalle saman-
lainen vaaka 500 markan maksusta kerta kaikkiaan. 

Helsingin makasiiniosakeyhtiö oikeutettiin13) asettamaan automobiili-
vaaka Länsisatamaan, tarkemmin osoitetulle paikalle. 

Maalari E. Elorannalle myönnettiin14) 50 markan korvauksesta oikeus 
kahden viikon aikana asettaa tori- ja kauppahallivalvojan osoittamaan paik-
kaan Kauppatorille näytteille eräs kattilankansilaite. 

Tienviitta. Rahatoimikamari päätt i1 5) puoltaa maistraatille Cygnaeuksen 
gallerian hoitokunnan tekemää anomusta saada asettaa tienviitta It. Kaivo-
puiston tontille n:o 2. 

Oikeus teettää johtoja ja raiteita y. m. Valtion koskivoimakomitea oikeu-
tettiin1 6) vetämään Hikiästä Helsinkiin suunniteltu sähkö voimajohto osoi-
tetuilta kohdin kaupungin Helsingin pitäjässä olevain maiden läpi jo ennen-
kuin tähän tarvittava alue oli pakkolunastettu. Komitea oli sitoutunut suo-

Rkmrin pöytäk. 15 p. jouluk. 1,746 — 2) S:n 22 p. jouluk. 1,761 §. —3) S:n 30 p. 
kesäk. 1,030 §. — 4) S:n 4 p. jouluk. 1,681 §. — 5) S:n 29 p. toukok. 839 §. —6) Rkmrin jstn 
pöytäk. 10 p. kesäk. 2,115 §. — 7) Rkmrin pöytäk. 12 p. toukok. 748 § ja 30 p. kesäk. 1,034 
§ sekä rkmrin jstn pöytäk. 11 p. elok. 2,683 § ja 21 p. lokak. 3,554 §. — 8) Rkmrin jstn 
pöytäk. 29 p. huhtik. 1,500 §. — 9) S:n 14 p. heinäk. 2,479 §. — 10) Rkmrin pöytäk. 30 
p. lokak. 1,491 §. — n ) Rkmrin jstn pöytäk. 4 p. helmik. 510 §. —12) S:n 27 p. toukok. 1,848 
§. —13) Rkmrin pöytäk. 20 p. lokak. 1,406 §. —14) Rkmrin jstn pöytäk. 18 p. marrask. 4,076 
§. — l ö) Rkmrin pövtäk. 6 p. maalisk. 353 §. — 16) S:n 30 p. jouluk. 1,868 §. 
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rittamaan korkoa 6°/0 n. s. pakkolunastusmäärälle siitä päivästä lukien, jol-
loin tämä lupa myönnettiin. 

Herra B. Grönberg, joka aikoi johtaa sähkövalon Reimarsin kortteliin 
n:o 22, oikeutettiin1) asettamaan kaupungin maalle 7 mainittuun tarkoituk-
seen tarvittavaa puista johtopylvästä. Samaten oikeutettiin2) herrat A. 
Söderholm ja H. Nieminen pystyttämään Reimarsin kortteleihin n:ot 17 ja 23 
samanlaisia johtoja varten 4 pylvästä sekä vuokraajat F. E. Grön-
roos ja K. A. Wikman pystyt tämään 3) ne pylväät, jotka tarvittiin sähkö-
valo johtojen teettämiseksi Reimarsin kortteleihin n:o 26 ja 27. Ehdoksi mää-
rättiin kaikissa tapauksissa, että pylväät oli kuukauden kuluessa irtisano-
misesta muutettava toiseen paikkaan sekä että niitä pystytettäessä oli nou-
datettava rakennuskonttorin antamia ohjeita. 

Valtionrautateiden Helsingin ja Pasilan konepajain työntekijät oikeu-
tettiin 4) rakentamaan normaaliraide Sturenkadun yli Fredriksperinkadun 
tontille n:o 38 ehdoin, että rakennuskonttorin antamia ohjeita tarkoin 
noudatettiin, että hakijat poistaessaan jälleen raiteen tekivät sen omalla 
kustannuksellaan ja panettivat sekä kaupungille että Fredriksperinkadun 
tonteille n:o 13 ja 15 kuuluvat katuosuudet entiseen kuntoonsa. Myönne-
tystä oikeudesta suoritettava maksu vahvistettiin 880 markaksi vuodessa. 

Osuusliike Elannolle r. 1. myönnettiin5) 600 markan vuosimaksusta oikeus 
asettaa hevospuomi Ruskeasuolle Länt. viertotien ja Haagan raitiotien välille. 

Oikeus käyttää kaupungin puistoja y. m. Eräät urheiluseurat ja -yhdistyk-
set oikeutettiin6) määrättyinä päivinä käyttämään kilpailuja y. m. varten 
Kaivopuistoa ja Kaisanientä. 

Työväen- y. m. yhdistykset saivat7) määräpäivinä käytettäväkseen 
Mustikkamaan ja Kaisaniemen. 

12 pohjoismaisen koulukokouksen juhlatoimikunta sai8) elokuun 6 p:nä 
klo 6—10 ip. käytettäväkseen Kaivopuiston. 

Suomen punaiselle ristille luovutettiin9) torstaina toukokuun 21:senä 
ja sunnuntaina toukokuun 24 p:nä Tehtaanpuisto tulipalojen sammutus-
näytöksen järjestämiseksi, Hesperian puisto urheilujuhlain järjestämiseksi ja 
poliisikoiranäyttelyä varten sekä Kaivopuisto klo 12:sta päivällä klo 6:een ip. 

Kenraali Mannerheimin lastensuojeluliitto oikeutettiin10) kesäkuun 21 p:nä 
klo y2 4—y2 6 ip. järjestettävän ulkoilmakonsertin ajaksi eristämään Kaisa-
niemen pienempi, Unioninkadun puoleinen urheilukenttä. 

Lotta Svärd yhdistys oikeutettiin11) järjestämään ulkoilmajuhlia Teh-
taanpuistossa syyskuun 6—13 p:nä sekä Kaisaniemessä syyskuun 13 p:nä. 

Brage-yhdistys oikeutettiin12) heinäkuun 26 p:nä klo 4—9 ip. järjestä-
mään ulkoilmajuhla Seurasaaren urheilukentällä sekä eristämään tämä ynnä 
ympäröivät metsäiset kukkulat. 

Suomen meripelastusseura oikeutettiin13) elokuun 6 p:nä järjestämään 
Kaivopuiston rannassa propagandauimanäytös, johon ei kannettaisi pääsy-
maksua, sekä tätä näytöstä varten rakennuttamaan tilapäinen uimahyppyteline 
Ullanlinnan kylpylaitoksen kohdalla olevan laiturin päähän. 

Rkmrin jstn pöytäk. 21 p. heinäk. 2,514 §. — 2) S:n 21 p. heinäk. 2,515 — 3) S:n 9 p. 
syysk. 2,933 §. — 4) Rkmrin pöytäk. 8 p. toukok. 712 §. — 5) Rkmrin jstn pöytäk. 11 p. 
marrask. 3,901 §. — 6) Rkmrin pöytäk. 20 p. helmik. 281 §, rkmrin jstn pöytäk. 6 p. toukok. 
1,605 §, 10 p. kesäk. 2,090 §, 16 p. kesäk. 2,241 §, 7 p. heinäk. 2,438 §, 16 p. svvsk. 2,975 ja 
2,981 §§, 23 p. syysk. 3,108 § sekä 7 p. lokak. 3,323 §. — 7) Rkmrin jstn pöytäk! 29 p. huhtik. 
1,498 §, 27 p. toukok. 1,851 § ja 28 p. heinäk. 2,558 §. —8) S:n 7 p. heinäk. 2,437 §. — 9) S:n 
29 p. huhtik. 1,504 §. — 10) S:n 25 p. kesäk. 2,266 §. — n ) S:n 30 p. kesäk. 2,389 §. — 12) S:n 
27 p. toukok. 1,850 §. —13) S:n 4 p. elok. 2,589 §. 
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Pelastusarmeija oikeutettiin1) toukokuun 1 p:n ja lokakuun 30 p:n vä-
lisenä aikana järjestämään ulkoilmakokouksia Kaivopuistossa, Kapteenin-
kadun puistikossa, Tehtaanpuistossa, Kaisaniemessä, Eläintarhassa ja Portha-
ninrinteen ja Toisen linjan kulmauksessa sekä Hietalahdentorilla, Kampin-
torilla ja Kaikukujan viereisellä vuorella. 

Kaivopuisto luovutettiin2) Pelastusarmeijalle ulkoilmamielenosoitusta 
varten heinäkuun 12 p:nä klö 3—y2 6 ip. 

Helsingin kaupunkilähetykselle myönnettiin 3) lupa kesän aikana järjestää 
ulkoilmahartaushetkiä sunnuntaisin klo 5 ip. Suruttoman kalliolla Kalliossa 
ja klo 7 ip. Johanneksenkirkon viereisellä kentällä. 

Samaten oikeutettiin4) eräät muut uskonnolliset yhtymät kesän aikana 
pitämään kokouksia Kaisaniemessä ja Suruttoman kalliolla. 

Rahatoimikamari päät t i5) komendanttiviraston anomuksesta luovuttaa 
Helsingin garnisonin joukko-osastojen käytettäväksi seuraavat harjoituspaikat: 
Meritorin sekä Kaivopuiston Läntisen puistotien ja Merisataman välisen 
alueen lokakuun 1 p:n ja huhtikuun 15 p:n väliseksi ajaksi, Hietaniemen met-
säalueen, Hakaniemen ja Hesperian puistojen kentät arkiaamuisin, Munkki-
niemenkadun sekä Stenbäckinkadun pohjoispuolella olevat metsäalueet molem-
min puolin Länt. viertotietä. 

Rahatoimikamari päät t i6) eräiltä kohdin muuttaen urheilulautakunnan 
ehdotusta jakaa kaupungin Eläintarhassa olevien urheilukenttäin käyttöoi-
keuden sitä anoneiden yhdistysten kesken. 

Samalla kamari päätti, että urheilukenttäin käyttämisestä kilpailuja var-
ten kannettaisiin maksu, ja vahvisti tämän 150 markaksi kansainvälisistä, 100 
markaksi kansallisista ja 50 markaksi paikkakunnallisista kilpailuista. Urhei-
lulautakunnan tuli aikanaan ilmoittaa, mikä määrä jokaiselta yhdistykseltä 
oli velottava. 

Sittemmin rahatoimikamari päätti7) , että Kallion urheilukenttä tiistaisin 
ja perjantaisin klo 6:sta lähtien ip. varattaisiin yksinomaan naisille, kuitenkin 
niin, että tästä voitiin poiketa esim. ellei kentälle mainittuun aikaan saapunut 
naisurheilijoita. 

Pesunkuivauspaikat. Tori- ja kauppahallivalvojalle annettiin8) toimeksi 
yksissä neuvoin rakennuskonttorin kanssa tehdä ehdotus pesunkuivauspaik-
kain järjestämisestä eri osiin kaupunkia. 

Rahatoimikamari päätti9) sittemmin, että seuraavia paikkoja toistaiseksi 
saisi käyttää pesunkuivauspaikkoina, kuitenkin siten, ettei kuivausnuoria saa-
nut kiinnittää puihin: VI kaupunginosassa korttelissa n:o 122 olevaa Herne-
saarenkadun tonttia n:o 17, XI kaupunginosassa Toisen linjan ja Castrenin-
kadun kulmauksessa sijaitsevaa aluetta, XI I kaupunginosassa korttelissa n:o 
361 olevia Fredriksperinkadun tontteja 20—22 ja korttelissa n:o 350 olevia 
Fleminginkadun tontteja 20—24, X I I I kaupunginosan korttelia n:o 411 Hie-
taniemenkadun varrella sekä korttelia n:o 419 Lapuankadun varrella, Valli-
lassa korttelissa n:o 557 olevaa Vallilantien tonttia n:o 25 sekä Sturenkadun ja 
It. viertotien kulmassa olevaa korttelia n:o 582. 

Leikkikentän järjestäminen. Rahatoimikamari luovutti10) erään Pasilan 
aseman läheisyydessä sijaitsevan Pakaan alueen kunnan Vallilan työväen-
asunnoissa asuvien lasten leikkikentäksi. 

Rkmrin jstn pöytäk. 29 p. huhtik. 1,499 §. —2) S:n 29 p. huhtik. 1,500 §. —3) Rkmrin 
pöytäk. 21 p. huhtik. 588 §. — 4) Rkmrin jstn pöytäk. 26 p. maalisk. 1,117 §, 3 p. kesäk. 2,024 
§ ja 30 p. kesäk. 2,395 §. —5) Rkmrin pöytäk. 27 p. maalisk. 457 §. — 6) S:n 24 p. huhtik. 
607 §. — 7) Rkmrin jstn pöytäk. 29 p. huhtik. 1,506 §. — Ä) S:n 22 p. huhtik. 1,426 §. — 
9) S:n 2 p. svysk. 2,866 §. — 10) S:n 10 p. kesäk. 2,108 §. 
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Luistinradat, hiihto- ja kelkkamäet. Katsoen vuoden 1924—25 poikkeuk-
sellisen leutoon talveen rahatoimikamari päät t i 1) oikeuttaa Helsingin luistin-
klubin talven aikana pitämään luistinrataa Johanneksenkirkon viereisellä 
urheilukentällä. 

Helsingin luistelijat niminen yhdistys oikeutettiin 2) helmikuun 28 p:nä ja 
maaliskuun 1 p:nä järjestämään kansainväliset pikaluistelukilpailut Töölön-
lahdella Hakasalmen puiston kohdalla sekä aitaamaan tätä varten tarvittava 
alue ehdoin, että poliisi katsoi jään kyllin kestäväksi. 

Urheilulautakunnan ehdotuksesta oikeutettiin 3) alla luetellut yhdistykset 
ja henkilöt talvella 1925—26 järjestämään luistinratoja seuraaviin paikkoihin 
ehdoin, että kaikki kaupungin kansakoulut voimistelutunteinaan saivat opetta-
jain johdolla harjoittaa luistelua radoilla: Urheiluseura Sparta Merisatamaan, 
Työväen luistinrata osakeyhtiö Kaisaniemenlahdelle Säästöpankinrannan edus-
talle, Helsingin luistelijat Kaisaniemenlahdelle Kasvitieteellisen puutarhan 
edustalle, Helsingfors skridskoklubb samaan Pohjoissataman paikkaan kuin 
aikaisemmin, rakennusmestari K. Lappalainen Hietalahden satama-altaaseen 
sekä herra O. Aho vaara Vanhankaupunginlahdelle Kyläsaaren kohdalle satama-
viranomaisten ja kalastustarkastajan osoittamaan paikkaan. 

Varastoesimies J . Vainio ja työnjohtaja K. Virtanen oikeutettiin4) tal-
vella 1925—26 ylläpitämään luistinrataa ja kelkkamäkeä Käpylässä. 

Eväten urheilulautakunnan ehdotuksen menosääntöön merkityn luistin-
ratain avustusmäärärahan jakamisesta rahatoimikamari päätti5) , että kyseel-
linen määräraha jaettaisiin samojen perusteiden mukaan kuin aikaisemminkin. 
Siten myönnettiin6) Helsingfors skridskoklubb'ille, Helsingin luistelijoille, 
Työväen luistinseuralle ja Urheiluseura Spartalle jokaiselle 9,000 markkaa 
sekä Osakeyhtiö Pallokentälle 4,000 markkaa. 

Sitävastoin kamari päätti3), että vuoden 1926 menosääntöön merkitty luis-
tinratain avustusmääräraha jaettaisiin lautakunnan ehdotuksen mukaisesti 
siten, että 18,000 markkaa käytettäisiin alennuslippujen ostamiseen, 10,000 
markkaa koululaisten luokkaluistelun hyvittämiseen ja 12,000 markkaa perus-
avustuksiksi, jotka jaettaisiin asianomaisille radoille luistelukauden päätyttyä. 

Kaupunginvaltuuston vuonna 1920 luovutettua7) Alppilan hiihtomäen 
vuokraoikeuden Helsingin hiihtoseuralle kahdeksan vuoden ajaksi ehdoin, että 
kaupungin tuli ottaa osaa mäen kunnossapitokustannuksiin suorittamalla seu-
ralle 3,000 markkaa vuodessa, päät t i8) rahatoimikamari osoittaa käyttövarois-
taan kyseellisen korvauksen vuosilta 1924 ja 1925, yhteensä 6,000 markkaa, 
jota vastoin seuran anomus korotetun avustuksen suorittamisesta viimemai-
nitulta vuodelta evättiin. 

Rahatoimikamari päätti9), että kelkkamäkiä talveksi 1925—26 rakennet-
taisiin samoihin paikkoihin kuin lähinnä edellisenä talvena sekä sen lisäksi 
Haapaniemen urheilukentälle, Temppelikadun leikkikentälle, Tehtaanpuistoon 
ja Lapinlahdenkadun puistikkoon, sekä että kaksi mäkeä järjestettäisiin Eläin-
tarhan pallokentälle ehdoin, että Osakeyhtiö Pallokenttä huolehti järjestyk-
sen ylläpidosta, jota vastoin yhtiö saisi kohtuullisesta korvauksesta vuokrata 
omistamiaan kelkkoja yleisölle, jolla kuitenkin oli oikeus maksutta käyttää 
mäkiä omin kelkoin. Tähtitorninmäeltä Fabianinkadulle vievälle tielle järjes-

!) Rkmrin pöytäk. 20 p. helmik. 280 §. — 2) S:n 20 p. helmik. 282 §. — 3) S:n 4 p. 
jouluk. 1,675 §. — 4) S:n 4 p. jouluk. 1,676. — 5) S:n 6 p. helmik. 203 §. — 6) S:n 12 p. 
kesäk. 947 §. — 7) Ks. vuod. 1920 kert. siv. 21. — 8) Rkmrin pöytäk. 9 p. tammik. 46 §. — 
9) S:n 4 p. jouluk. 1,677 §. 

Kunnall. kert. 1925. 23 
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tettäisiin niinikään kelkkarata siinä tapauksessa, että maistraatti katsoisi voi-
vansa puoltaa mainitun kadun eteläisimmän osan sulkemista liikenteeltä. 

Ruotsalaisen normaalilyseon rehtori anoi sittemmin maistraatilta, ettei 
viimemainittua mäkeä järjestettäisi, mutta rahatoimikamari päät t i 1) ehdottaa 
maistraatille, että tämä esitys evättäisiin. 

Satamien asuntolaivat. Samoista syistä kuin aikaisemmin rahatoimikama-
ri epäsi2) merikapteeni A. Ljungqvistin tekemän anomuksen saada pitää kau-
pungin satamissa asuntolaivoja. 

Samaten kamari epäsi3) Aktiebolaget Thalatta osakeyhtiön tekemän 
anomuksen saada sijoittaa määrättyihin kaupungin satama-alueen paikkoihin 
vähintään viiden vuoden ajaksi joitakin asuntolaivoja. 

Tukkilauttain sijoituspaikka. Sörnäsin osakeyhtiö oikeutettiin4) joulu-
kuun 31 p:än 1960 käyttämään tukkilauttain varastopaikkana erästä Kylä-
saaren ja Sörnäsin niemekkeen välistä vesialuetta 1,250 markan vuosimaksusta. 

Autobussiliikenteen ohjesääntö. Sittenkuin rahatoimikamarilta oli pyy-
detty lausuntoa laaditusta autobussiliikenteen ohjesääntöehdotuksesta, päät-
t i 5 ) kamari alistaa maistraatin harkittavaksi, voisiko se väliaikaisesti vahvis-
taa mainitun ehdotuksen noudatettavaksi kaupunginvaltuuston liikenteen-
järjestelykomitean ehdottamin muutoksin. 

Oikeus harjoittaa autobussiliikennettä. Rahatoimikamari päätti maistraa-
tille puoltaa seuraavia anomuksia saada oikeus ammattimaisen autobussi-
liikenteen harjoittamiseen ehdoin, että hakijat sitoutuivat liikenteeseen sekä 
autobussien rakenteeseen ja varusteisiin nähden noudattamaan paitsi voi-
massa olevia määräyksiä myöskin vastedes annettavia säännöksiä: herra L. A. 
Friman linjalla Hermanni—Toukolan omakotialue ehdoin, ettei autobussin 
ynnä 14 matkustajan paino ylittänyt 3,600 kiloa6); Arabian työläisten sairas-
ja hautausapurahasto aikaisemman linjansa päätekohdasta It. viertotien ja 
Oulunkylään vievän tien risteykseen7); liikemies S. A. Svens linjoilla Malmin 
kunnalliskoti—Senaatintori, Leppävaara—Rautatientori ja Haaga—Rauta-
tientori8); vuokraaja A. H. Sederholm linjoilla Bölen esikaupunki—Eläintar-
han raitiotielinja9) ja Rautatienasema—Vanhakaupunki10); liikemies E. W. 
Forsström linjalla Rautatientori—Pakinkylä11); kirvesmies K. V. Lunden 
linjalla Rautatientori—Pasila—Käpylä—Oulunkylä12); koneenkäyttäjä L. Jo-
hansson linjalla Rautatientori—Pakinkylä13); liikemies M. Multala linjalla Rau-
tatientori—Tuusula14); liikemies K. E. Ollila linjalla Rautatientori—Pakin-
kylä15); rakennusmestari J . V. Leivo linjalla Helsinki—Pakinkylä16); työmies 
Ä. K. Sirola linjalla Rautatientori—Leppävaara17); tilanomistajanpoika H. K. 
Granqvist linjalla Rautatientori—Sipoo, Paipinen18); herra U. Kansanaho lin-
j alla Rautatientori—Länt. viertotie—Pitäj änmäki—Malmi—Vanhakaupunki 
—It. viertotie—Rautatientori19); tilanomistaja B. Simolin linjalla Simonkatu— 
Nummela20); konttoristi A. Niiranen linjalla Puutarhakatu—Tuusulan kirkon-
kylä2 1); työmies K. Björkman .linjalla Rautatientori—Grankulla22); leskirouva 
A. K. Holmberg linjalla Rautatientori—Länt. viertotie—Pakinkylä23); tvö-

Rkmrin pöytäk. 22 p. jouluk. 1,810 §. — 2) S:n 28 p. heinäk. 1,096 §; vrt. vuod. 1924 
kert. siv. 20 ja 204. — 3) Rkmrin pöytäk. 15 p. toukok. 768 §. — 4) S:n 13 p. helmik. 242 §. 
— 5) S:n 12 p. kesäk. 951 §; ks. myös tätä kert. siv. 143. —6) Rkmrin pöytäk. 6 p. maalisk. 349 
§. — 7) S:n 6 p. maalisk. 350 §; ks. myös vuod. 1924 kert. siv. 205. — 8) Rkmrin pöytäk. 13 
p. maalisk. 375 §. — 9) S:n 27 p. maalisk. 468 §. — l0) S:n 17 p. huhtik. 566 §. — n ) S:n 21 
p. huhtik. 576 §. —12) S:n 21 p. huhtik. 577 §. — 13) S:n 21 p. huhtik. 578 §. — l 4) S:n 21 p. 
huhtik. 579 §. — 15) S:n 21 p. huhtik. 580 §. — 16) S:n 21 p. huhtik. 581 §. — l7) S:n 21 p. 
huhtik. 582 §. — l8) S:n 21 p. huhtik. 583 §. — 19) S:n 8 p. toukok. 722 §. — 20) S:n 8 p. 
toukok. '723 §. —21) S:n 8 p. toukok. 724 §. — 22) S:n 8 p. toukok. 725 §. — S:n 8 p. tou-
kok. 726 §. 
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mies F. O. Selén linjalla Rautatientori—Vanhakaupunki1); vuokraaja H. V. 
Nordling linjalla Salomonin- ja Arkadiankatujen välinen aukio—Seutula2); 
autonkuljettaja A. S. Ahonen linjalla Rautatientori—Vihti3); tilanomistaja 
E. A. Sirenius linjalla Rautatientori—Nurmijärven Klaukkola4); palstanomis-
ta ja O. F. Tamminen linjalla Rautatientori—Högfors5); tilanomistajanpoika 
A. A. Perttilä linjalla Salomonin- ja Arkadiankatujen välinen aukio—Nurmi-
järvi6); palstanomistajanpoika M. S. Alanko linjalla Simonkatu—Loppi7); 
autonkuljettaja O. V. Adolfsson linjalla Rautatientori—Espoo8); kansakoulun-
opettaja J . Björkwall linjalla Rautatientori tai Salomonin- ja Arkadiankatujen 
välinen aukio — Sipoo9); palstanomistaja K. H. Teckenberg linjalla Rauta-
tientori—Helsingin kirkonkylä10); opiskelija A. A. Jalanne linjalla Sturenkadun 
ja It. viertotien kulmaus—Käpylä11); kauppias O. Hietakangas linjalla Pusula 
—Rautatientori12); leipuri K. V. Tamminen linjalla Rautatientori—Käpylä13); 
maanviljelijä P. J . Satuli linjalla Helsinki—Nurmijärvi14); vuokraaja A. H. 
Sederholm linjoilla Rautatientori—Meilahti15) ja Rautatientori—Pasila16); 
Osakeyhtiö Grankulla auto aktiebolag linjalla Rautatientori—Grankulla17); 
herra K. O. Hakala linjalla Pakinkylä—Helsinki18); herra K. H. Boxström lin-
jalla Helsinki—Sipoo19); herra A. Voutelin Helsingissä20); Osakeyhtiö Gran-
kulla auto aktiebolag linjoilla Helsinki—Malmi ja Helsinki—Pakinkylä 21); 
johtaja E. Paasonen linjalla Helsinki—Pakinkylä22); palstanomistaja K. F. 
Tilander linjalla Bemböle—Helsinki23); Osakeyhtiö Helsingfors autobus aktie-
bolag erinäisillä linjoilla, joita aikaisemmin oli liikennöinyt autonomistaja C. M. 
Lindström24); sähköteknikko N. Bäck linjalla Helsinki—Pasila25); sekä herra 
K. S. Blomfelt linjalla Rautatientori—Malmi26). 

Malmin kunnalliskodin—Senaatintorin linjaan nähden rahatoimikamari 
päätti27) esittää vaatimuksen, että sen päätekohta siirrettäisiin Rautatientorille; 
niihin linjoihin nähden, joiden kaupungissa oleva päätekohta oli sijoitettu 
Simonkadulle28), asetettiin ehdoksi, ettei auto-omnibusseja saanut kääntää 
Länt. Heikinkadulla; ja niihin linjoihin nähden, joiden päätekohdat oli sijoi-
tet tu Salomonin-ja Arkadiankatujen väliselle aukiolle29), että mainittua paikkaa 
sai käyttää ainoastaan niin kauan kuin poliisiviranomaiset katsoivat sen kyllin 
tilavaksi ja muuten sopivaksi. 

Rahatoimikamari päätti ehdottaa evättäväksi seuraavat anomukset 
saada oikeus ammattimaisen autobussiliikenteen harjoittamiseen: liikemies S. A. 
Svensin linjoja Bölenkatu—Senaatintori ja Oulunkylä—Senaatintori koske-
vat anomukset27) sekä kirvesmies K. V. Lundénin linjaa Oulunkylä—Rauta-
tientori koskevan anomuksen 30). 

Edelleen kamari päätt i3 1) anoa, että maistraatti antaisi poliisiviranomai-
sille tehtäväksi tarkasti valvoa autobussiliikenteestä voimassa olevien määrä-
ysten noudattamista sekä estää luvattoman liikenteen harjoittamisen. 

!) Rkmrin pövtäk. 8 p. toukok. 727 §. —- 2) S:n 19 p. toukok. 789 §. — 3) S:n 29 p. 
toukok. 863 §. — 4) S:n 29 p. toukok. 864 §. — 5) S:n 29 p. toukok. 865 §. — 6) S:n 29 p. 
toukok. 866 §. — 7) S:n 29 p. toukok. 868 §. —8) S:n 16 p. kesäk. 993 §. —9) S:n 16 p. kesäk. 
994 §. — 10) S:n 25 p. kesäk. 999 §. — u ) S:n 25 p. kesäk. 1,000 §. — 12) S:n 25 p. kesäk. 
1,001 §. —13) S:n 25 p. huhtik. 1,002 §. — l 4) S:n 25 p. kesäk. 1,003 §. — l5) S:n 25 p. kesäk. 
1,004 §. — 16) S:n 25 p. kesäk, 1,005 §. — 17) S:n 30 p. kesäk. 1,028 §. — 18) Rkmrin 
jstn pöytäk. 21 p. heinäk. 2,507 §. — 19) Rkmrin pöytäk. 28 p. heinäk. 1,099 §. — 20) S:n 4 
p. elok. 1,126 §. —21) S:n 8 p. syysk. 1,215 §. —22) S:n 8 p. syysk. 1,216 §. — 23) S:n 29 p. 
syysk. 1,311 §. — 24) S:n 20 p. lokak. 1,435 §; ks. vuod. 1924 kert. siv. 204. — 25) Rkmrin 
pöytäk. 13 p. marrask. 1,574. — 26) S:n 27 p. marrask. 1,622 §. — 27) S:n 13 p. maalisk. 375 §. 
— 28) S:n 8 p. toukok. 723 § ja 29 p. toukok. 868 §. — 29) S:n 19 p. toukok. 789 § ja 29 p. 
toukok. 866 §. —3 0) S:n 13 p. maalisk. 376 §. —31) S:n 6 p. maalisk. 351 §. 
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Autobussiliikenteen kieltäminen. Osakeyhtiö Helsingin kansanasuntojen esi-
tyksestä rahatoimikamari päät t i1) maistraatille ehdottaa, että autobussilii-
kenne Käpylän Pohjolankadulla kiellettäisiin. 

Raskaampien autojen käyttäminen. Rahatoimikamari päätti2) maistraatille 
ehdottaa evättäväksi Aktiebolaget Korpivaara & Halla osakeyhtiön anomuk-
sen saada käyttää kuorma-autoa, jonka bruttopaino ylitti 6 tonnia. 

Oikeus jään ottamiseen y. m. Rouva S. Öhrnberg oikeutettiin 3) talvella 
1924—25 jään ottoa varten pitämään 2,500 m2:n laajuinen jäärata Vantaan-
joella 250 markan maksusta sekä talvella 1925—26 samaten Vantaanjoella 
2,000 m2:n laajuinen jäärata 400 markan maksusta. 

Osakeyhtiö P. Sinebrychoff vapautet t i in4) velvollisuudesta suorittaa 
maksua jään otosta talvella 1924—25 Lapinniemen ja Salmisaaren välisestä 
salmesta. Sittemmin yhtiö oikeutettiin5) talvella 1925—26 ottamaan 7,000m2 

jäätä samasta salmesta 1,400 markan maksusta. 
Aktiebolaget G. J . Sundberg nimiselle yhtiölle myönnettiin6) oikeus tal-

vella 1924—25 ottaa 1,000 m2 jäätä Hermannista, Kyläsaaren rannasta, 100 
markan maksusta. 

Hugo Bastmanin höyrypanimo osakeyhtiö oikeutettiin7) talvella 1924— 
25 ottamaan jäätä 5,200 m2:n laajuiselta Vanhankaupunginselän alueelta 520 
markan maksusta. Herra A. E. Lindholm oikeutettiin8) talvella 1925—26 
pitämään Vanhankaupunginlahdella 4,000 m2:n ja Humallahdella 2,000 m2:n 
laajuinen jäärata yhteensä 1,200 markan maksuista. 

Aug. Ludv. Hartwalls mineralvattenfabriksaktiebolag niminen yhtiö 
oikeutettiin9) talvella 1925—26 ottamaan Vantaanjoen Pikkukoskenlahdesta 
5,000 m2 jäätä 1,000 markan maksusta. Koska yhtiö talvella 1924—25 ei 
ollut voinut ottaa jäätä, palautettiin10) sille sen suorittama maksu, 500 
markkaa. 

Jään hankkiminen Korkeasaareen. Kansanpuistojen valvoja R. Palmgren 
sai tehtäväkseen n ) ryhtyä toimenpiteisiin jään hankkimiseksi Korkeasaaren 
ravintolaan. 

Maksut jään ottamisesta. Rahatoimikamari päätt i1 2) korottaa jään otta-
misesta suoritettavia maksuja 100 % eli 20 penniin m2:ltä riippumatta siitä, 
mistä jää otettiin. 

Oikeus hiekanottoon, puiden kaatamiseen y. m. Oulunkylän kunnallislauta-
kunnan ilmoitettua13), että muut mainitun yhdyskunnan maanomistajat olivat 
myöntäneet kunnalle oikeuden maksuttomasti ottaa alueiltaan soraa ja kiviä, 
myönsi13) rahatoimikamari lautakunnalle samat oikeudet kaupungin omista-
miin hiekan- ja kivenottopaikkoihin nähden, kuitenkin ehdoin, että jokaisessa 
yksityistapauksessa noudatettiin rakennuskonttorin ja maatalouslauta-
kunnan ohjeita. 

Isännöitsijä G. V. Karhumaa oikeutettiin14) maksutta ottamaan 20 kuor-
maa hiekkaa kaupungin omistaman Eknäsin tilan maalta. 

Varastomies H. Siren oikeutettiin15) ottamaan sokkelikiveä kaupungin 
maalta Käpylän korttelista n:o 875 10 markan maksusta m3:ltä. 

Rkmrin pöytäk. 12 p. kesäk. 952 §. — 2) S:n 13 p. helmik. 238 §. — 3) Rkmrin jstn 
pöytäk. 21 p. tammik. 225 § ja 2 p. jouluk. 4,231 §. — 4) S:n 4 p. maalisk. 899 §. — 5)*S:n 
16 p. jouluk. 4,410 §. — 6) S:n 11 p. maalisk. 955 §. — 7) S:n 22 p. huhtik. 1,396 §. — 8) S:n 2 
p. jouluk. 4,232 §. — 9) S:n 2 p. jouluk. 4,233 §. — 10) S:n 21 p. heinäk. 2,503 §. — 
n ) Rkmrin pöytäk. 24 p. helmik. 305 §. —12) S:n 27 p. marrask. 625 §. — 13) Rkmrin jstn 
pöytäk. 15 p. huhtik. 1,359 §; ks. vuod. 1924 kert. siv. 205 §. — 14) Rkmrin pöytäk. 21 p. 
huhtik. 595 §. — 15) Rkmrin jstn pöytäk. 4 p. elok. 2,597 §. 
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Kivityöläinen A. F. Elovuori oikeutettiin louhimaan kiveä Intiankadun 
ja Koskelan viertotien kulmauksesta 10 markan maksusta m3:ltä. Samaten oikeu-
tettiin 2) neljä muuta henkilöä louhimaan rakennuskiveä Kumtähdestä 10 
markan maksusta^m3:ltä ehdoin, että kivi otettiin rakennuskonttorin osoi-
tuksen mukaan. 

Oma asunto osakeyhtiö oikeutettiin3) rakennuskonttorin osoitusten mu-
kaisesti ottamaan ruokamultaa kaupungin maalta Käpylästä istutusten järjes-
tämiseksi yhtiön tontille. 

Vuokraaja J . Bärlund velvoitettiin4) suorittamaan 250 markkaa korvausta 
14 havupuun kaatamisesta vuokraamaltaan Reimarsin alueelta. 

Herra H. Catanin anottua oikeutta saada kaataa n. 40 Humalistossa 
olevalla vuokra-alueellaan n:o 20 kasvavaa puuta antoi5) rahatoimikamari 
rakennuskonttorin puisto-osaston tehtäväksi hakijan kustannuksella kaataa 
mainitut puut. 

Helsingin nuorten miesten kristillinen yhdistys oikeutettiin6) maksutta 
ottamaan kaupungin metsistä joulukuusia kuusijuhliansa varten. 

Suomen lähetysseura sai7) samaten luvan metsänvartijan osoitusten mu-
kaisesti ottaa 10 säkillistä kuusenhavuja kaupungin metsistä seuran juhla-
huoneiston koristamiseksi maaliskuun 21—25 p:nä pidettävien »nuorten päi-
vien» ajaksi. 

Metsästysoikeus. Palopäällikkö G. Waseniukselle myönnettiin8) piten-
netty metsästysoikeus Vikin kruununvirkatalon mailla maaliskuun 14 p:än 
1926 100 markan maksusta. 

Korvaus puista ja pensaista. Insinööri E. Bäckströmille osoitettiin9) raha-
toimikamarin käyttövaroista 1,500 markkaa korttelissa n:o 178 olevien, kau-
pungille luovutettujen omenapuiden, marjapensaiden y. m. korvaukseksi. 

Oikeus teettää rakennuksia. Voimistelu- ja urheiluseura Helsingin toverit 
oikeutettiin10) toistaiseksi rakennuttamaan pukeutumispaviljonki Eläintarhan 
urheilukentälle. 

Samaten oikeutettiin11) Helsingin työväenyhdistys pystyttämään vesi-
kioski Mustikkamaalle kansanpuistojen valvojan osoittamaan paikkaan. 

Arkkitehdit E. Borg E. Ruuth ja E. Kuhlefelt—Ekelund oikeutettiin12) 
rakennuttamaan Kaivopuistossa olevan kahvila Vedutan viereen pienehkö 
säilytysva ja. 

Toiminimi C. A. Hagelbergille myönnettiin13) oikeus rakentaa VI kaupun-
ginosan kortteliin n:o 178 varastopaikalle n:o 13 tilapäinen kuorma-auto vaja 
siinä tapauksessa, että korttelin isännöitsijä antoi siihen suostumuksensa. 

Ullanlinnan kylpylaitoksen vuokraajat saivat14) luvan omalla kustannuk-
sellaan teettää pienen lisärakennuksen Kaivopuiston naisten uimahuoneeseen 
ehdoin, ettei kaupungille aiheutunut mitään kustannuksia ja lisärakennus 
tuli kaupungin omaisuudeksi. 

Samaten oikeutettiin15) johtaja K. E. Jonsson omalla kustannuksellaan 
suorituttamaan eräitä muutosrakennustöitä Kaivohuoneella. 

Helsingin luistelijat niminen yhdistys oikeutettiin16) kesän aikana pitämään 
eräs paviljonki Eläintarhantien varrella 250 markan maksusta. 

Rkmrin jstn pöytäk. 23 p. syysk. 3,096 §. —2) S:n 11 p. marrask. 3,889 §. — 3) S:n 8 
p. huhtik. 1,305 §. — 4) S:n 7 p. heinäk. 2,428 §. —5) S:n 21 p. lokak. 3,553 §. — 6) S:n 23 p. 
jouluk. 4,433 §. — 7) S:n 11 p. maalisk. 958 §. — 8) S:n 13 p. toukok. 1,758 §. — 9 ) S:n 29 p. 
huhtik. 1,492 §. — 10) Rkmrin pöytäk. 30 p. kesäk. 1,020 §. —11) S:n 30 p. kesäk. 1,030 §. — 
12) Rkmrin jstn pöytäk. 15 p. huhtik. 1,354 §. —13) S:n 23 p. jouluk. 4,477 §. — 14) Rkmrin 
pöytäk. 27 p. maalisk. 451 §. — 15) S:n 27 p. maalisk. 452 §. — 16) Rkmrin jstn pöytäk. 6 p. 
toukok. 1,606 §. 
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Oikeus siirtää rakennuksia. Lääketieteentohtori F. Geitlin oikeutettiin 
siirtämään eräs puutarhurin asunto ynnä kasvihuone aikaisemmin Kammion 
sairaalan vuokra-alueeseen kuuluvalta, nykyiset Länt, viertotien tontit n:ot 
34 ja 36 XIV kaupunginosassa käsittävältä paikalta sairaalan vuokra-alueelle. 

Vuokraaja J . V. Leino sai luvan2) siirtää Oulunkylässä olevilla vuokrapals-
toilla Storkärr n:o 9 a ja 9 sijaitsevat rakennuksensa toiseen paikkaan, kuiten-
kin vähintään 8 m:n päähän palstan länsirajasta ja 5 m:n päähän sen 
etelärajasta. 

Koska kuulutetussa huutokaupassa ei ollut tehty hyväksyttyä tarjousta 
Pietarinkadun tontilla n:o 6 sijaitsevasta talonmiehen- ja pesutuparakennuk-
sesta, annettiin 3) rakennuskonttorille tehtäväksi purkaa rakennus ja pystyttää 
se uudelleen kaupunginpuutarhan maalle. 

Toiminimi A. H. Kling, joka oli vuokrannut myymälähuoneiston kau-
pungin omistamasta Puutarhakadun talosta n:o 1, oikeutettiin4) omalla 
kustannuksellaan avaamaan myymälään sisäänkäytävä kadulta sekä näyte-
ikkuna ehdoin, että laitteet vuokrakauden päätyttyä lankesivat kaupungille. 

Rakennusten poistaminen. Rahatoimikamari päät t i5) kehoittaa konsuli 
G. Rotermania pikimmiten revityttämään ja poistamaan kaksi kaupungin hä-
neltä ostamilla Hertonäsin palstoilla sijaitsevaa huvilaa. 

Talonisännöitsijää kiellettiin6) vuokraamasta Hesperian puistossa olevaa 
vanhaa asuinrakennusta kesäkuun 1 p:n jälkeen 1926, jolloin se oli rakennus-
konttorin toimesta poistettava. 

Rahatoimikamari päätti7), että Kauppatorin Linnarannassa sijaitseva 
n. s. Marspaviljonki purettaisiin edellyttäen, että rautatiehallitus väliaikaisesti 
ja kunnes uusi paviljonki voitiin rakentaa luovutti sotilasviranomaisten käy-
tettäväksi Katajanokan kääntösillan itäpuolella olevan vajarakennuksen. 
50,000 markaksi arvioidut kustannukset paviljongin purkamisesta ja uudestaan-
rakentamisesta sekä paikan kiveämisestä oli maksettava ennakolta kaupungin-
kassasta, ja rakennuskonttorin tuli panna työ käyntiin heti kaupungin komen-
dantin myönnettyä siihen luvan. 

Sittenkuin arkkitehti S. Kuhlefelt oli sanottu irti muuttamaan hänelle 
vuokratulta Hernesaaren alueelta, päät t i8) rahatoimikamari hänen ehdotuk-
sestaan, että alueella olevat rakennukset kaupungin kustannuksella purettai-
siin ja kuljetettaisiin pois, jolloin rakennusjätteiden myynnistä mahdollisesti 
syntyvä voitto lankeaisi Kuhlefeltille, jota vastoin kaupunki ottaisi kantaak-
seen mahdollisen tappion. Kamari antoi rakennuskonttorille tehtäväksi huo-
lehtia purkamisesta ja antaa arvioida rakennusjätteet, jolloin polttopuuksi 
käyttökelpoiset ainekset oli vietävä kortteliin n:o 178 ja myytävä eversti I. 
Lydmanin toimesta. 

Sittemmin kamari päätti9), että yllämainittujen Hernesaaren rakennusten 
purkamiskustannukset oli osittain suoritettava myydyistä rakennusjätteistä 
saaduilla tuloilla, joita oli 1,000 markkaa, kun taas loput, 3,266: 50 markkaa, oli 
osoitettava Ruotsin kuninkaan vastaanottoa varten myönnetystä määrärahasta. 

Oikeus käyttää rakennuksia määrättyihin tarkoituksiin. Erään Taivallah-
den täytemaalla sijaitsevan varastopaikan vuokraoikeus oli siirtynyt10) Osakeyh-
tiö Ullrich, Anderzen ja K:nilta Helsingin teurastamo-osakeyhtiölle, ja rahatoi-

*) Rkmrin jstn pöytäk. 27 p. toukok. 1,873 §. — 2) S:n 8 p. huhtik. 1,313 §. —3) S:n 21 
p. tammik. 270 §. — 4) Rkmrin pöytäk. 12 p. kesäk. 955 §. — 5) S:n 28 p. huhtik. 651 §; vrt. 
vuod. 1924 kert. siv. 173. ·— 6) Rkmrin jstn pöytäk. 13 p. toukok. 1,749 §. — 7) Rkmrin pöy-
täk. 21 p. heinäk, 1,077 §; ks. myös tätä kert. siv. 37. — 8) Rkmrin jstn pöytäk. 11 p. elok. 
2,695 §. — 9) S:n 7 p. lokak. 3,322 §. — 10) S;n 15 p. huhtik. 1,353 §. 
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mikamari oli hyväksynyt vuokraoikeuden siirron ehdoin, ettei palstalla ole-
vaa, b:llä merkittyä rakennusta kesäkuun 1 p:n jälkeen enää käytetty asunto-
tarkoituksiin. Yhtiön anomuksesta kamari sittemmin luopui1) päätöksestään 
sikäli, että kyseellisen rakennuksen sai luovuttaa asunnoksi yhtiön omille työ-
läisille. 

Suutari F. H. Marsch oikeutettiin2) harjoittamaan vihanneskauppaa 
Sumatrantien tontilla nro 6 olevassa rakennuksessaan ja työmies L. Päiviö 
Intiantien tontilla nro 3 olevassa rakennuksessaan kauppaa ehdoin, että ton-
teille vahvistetut vuokramaksut suoritettiin korotetuin määrin niin kauan 
kuin jotain niille teetettyjen rakennusten huonetta käytettiin liiketarkoi-
tuksiin. 

Oikeus pitää ruokatarjoilua. Asioitsija E. W. Laakso oikeutettiin 3) Intian-
tien tontilla nro 6 olevassa rakennuksessaan harjoittamaan ruokatarjoilulii-
kettä ehdoin, että tontille vahvistettu 4) vuokramaksu suoritettiin korotetuin 5) 
määrin niin kauan kuin sitä käytettiin liiketarkoituksiin. 

Herra L. Jaakkola oli anonut oikeutta avata ruokatarjoilun puuraken-
nuksessa, jonka hän oli rakennuttanut Kyläsaarella korttelissa nro 267 sijait-
sevalle, Helsingin makasiiniosakevhtiön vuokraamalle alueelle, ja rahatoimi-
kamari päät t i 6) myöntyä anomukseen seuraavin ehdoinr 

että keittiön ja sen komerojen seinät ja katot rapattiin sisäpuolelta tai ver-
hottiin ruberoidilla tai asbestilaatoilla; 

että keittiöön teetettiin letkulla varustettu paloposti palopäällikön anta-
mien ohjeiden mukaan; sekä 

että ruokasalissa olevan kamiinan savutorvi tehtiin kaksinkertaisesta 
pellistä, että torvien välille jätettiin 25 mmm vahvuinen ilmakerros ja että 
torvi siltä kohdalta, josta se oli vedetty katon läpi, paremmin eristettiin katto-
laudoista. 

Sen lisäksi rahatoimikamari päät t i6) kehoittaa Helsingin makasiiniosake-
yhtiötä, milloin oli syytä epäillä, että Hieta- ja Jätkäsaarten vuokra-alueita käy-
tettiin muihin kuin alkuaan edellytettyihin ja sallittuihin tarkoituksiin, ajoissa 
ryhtymään toimenpiteisiin tällaisten väärinkäytösten ehkäisemiseksi. 

Oikeus pitää varastossa tulenvaarallisia öljyjä. Rahatoimikamari päät t i 7) 
maistraatille puoltaa Finska industriaktiebolaget Viking osakeyhtiön anomusta 
saada säilyttää tärpättiä ja muita öljyjä Hietaniemenkadun talossa nro 14 
olevassa kellarissa. 

Bensiininjakeluasemat. Huutokaupalla vuokrattiin seuraavat bensiinin-
jakelupaikat kolmen vuoden ajaksi, lukien tammikuun 1 prstä 1926, seuraaville 
toiminimiller Länt. viertotiellä n. s. viidenpennintullin luona oleva paikka 
Keskusosuusliike Hankkijalle r. 1. 30,000 markan vuosimaksusta8); Vaasanka-
dulla Penger- ja Helsinginkatujen välillä oleva avonainen paikka Finska 
mineraloljeaktiebolaget nimiselle yhtiölle 10,000 markan vuosimaksusta 9); sekä 
Dagmarinkadun tontin nro 1 viereinen paikka Aktiebolaget Benzin osakeyhti-
ölle 16,200 markan vuosimaksusta10). 

Maistraatille pyynnöstä annetuissa lausunnoissa rahatoimikamari puolsi 
seuraavia anomuksia saada lupa bensiinin säilytyspaikkain ja jakeluasemain 
järjestämiseen; 

Rkmrin jstn pöytäk. 27 p.toukok. 1,854 §. — 2) S:n 21 p. heinäk. 2,500 § ja rkmrin 
pöytäk. 24 p. huhtik. 609 §; vrt. myös vuod. 1922 kert. siv. 194 ja tätä kert. siv. 159. — 
3) Rkmrin jstn pöytäk. 18 p. elok. 2,733 §. — 4) Ks. vuod. 1924 kert. siv. 193. —5) Ks. tätä 
kert siv. 159, — 6) Rkmrin jstn pöytäk. 25 p. helmik. 782 §. — 7) Rkmrin pöytäk. 30 p. kesäk. 
1,018 §. — 8) Sm 23 p. lokak. 1.436 §. — 9) S:n 10 p.marrask 1,523 §·. — 10) S:n 10 p. marrask. 
1,524 §. 
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Aktiebolaget Benzin osakeyhtiön anomusta saada yhtiön Hietaniemen-
torilta vuokraamalla1) paikalla säilyttää ja myydä bensiiniä Hardollin järjes-
telmän mukaan, kuitenkin ehdoin, että erinäisiä palopäällikön antamia määrä-
yksiä tarkasti noudatettiin 2); 

Aktiebolaget Viktor Ek osakeyhtiön anomusta saada järjestää yhtiön 
omistamaan, Katajanokan pohjoisrannan tontilla n:o 3 olevaan varastoraken-
nukseen bensiinivarasto Mackin järjestelmän mukaan 3); 

Arabia porslinsfabriks aktiebolag yhtiön anomusta saada järjestää yhtiön 
vuokraamalle tehdasalueelle Hardollin järjestelmän mukainen bensiinin-
säilytyslaitos 4); 

Maanviljelijäin maitokeskusliikkeen anomusta saada järjestää yhtiön 
korttelissa n:o 192 olevaan kiinteistöön samanlainen laitos Mackin järjestel-
män mukaan5); 

Finska mineraloljeaktiebolaget nimisen yhtiön anomusta saada järjestää 
Neitsytpolun l:ssä ja Vuorikadun 14:ssä oleviin taloihin bensiininsäilytys-
laitokset Mackin järjestelmän mukaan6); 

Helsingfors autotrafikaktiebolag yhtiön anomusta saada säilyttää bensii-
niä Kaarlenkadun talossa n:o 77); 

Finska mineraloljeaktiebolaget yhtiön anomusta saada järjestää bensiinin-
jakeluasema Munkkisaarelle8); 

Autola osakeyhtiön anomusta saada jaella bensiiniä Porthaninkadun 
talossa n:o 6 olevasta autotallistaan9); 

Suomen auto osakeyhtiö—Finska auto aktiebolaget nimisen yhtiön ano-
musta saada asettaa Stenbäckinkadun tontille nro 8 Hardollin järjestelmän 
mukainen bensiinin säilytys- ja jakelulaitos 10); 

Aktiebolaget Gustav Paulig osakeyhtiön anomusta saada sijoittaa Länt. Sa-
tamakadun taloon nro 11 Mackin järjestelmän mukainen bensiininjakelulaitos11); 

Rakennusmestari J . N. Syvähuo'on anomusta saada pitää bensiiniä varas-
tossa Hietaniemen vuokrapalstalla nro 15, kuitenkin ehdoin, että herra Syvä-
huoko sitoutui suorittamaan palstasta 12,000 markkaan korotetun vuosivuok-
ran 12); sekä 

Nordiska droghandelsaktiebolaget nimisen yhtiön anomusta saada säi-
lyttää bensiiniä Sörnäsin panimon entisellä, nyt Osakeyhtiö Agrokselle vuok-
ratulla alueella viidessä maahan kaivetussa säiliössä, joista jokainen sisälsi enin-
tään 20,000 litraa, ehdoin, että eräitä palopäällikön ehdottamia määräyksiä 
noudatettiin 13). 

Sitä vastoin rahatoimikamari päätt i1 4) ehdottaa evättäväksi anomuk-
set saada järjestää bensiinivarasto ja ja -jakelupaikkoja Keskusosuusliike Hank-
kijan Salomoninkadun varrella olevaan taloon, Sörnäsin rantatien tontille 
nro 21, kaupungin kaduille sekä II kaupunginosan kortteliin nro 99. 

Koska rahatoimikamarin tietoon oli tullut, että rautatienaseman läheisyy-
teen valtionrautateiden alueelle rakennettiin suurehkoa bensiinin säilytys- ja 
jakeluasemaa ilman että tähän oli hankittu kunnan viranomaisten suostu-
musta, päätt i1 5) kamari esittää maistraatille, että k y s e e l l i s e n laitoksen raken-

Ks. vuod. 1924 kert. siv. 185. —2) Rkmrin pöytäk. 20 p. helmik. 266 § ja 13 p. maalisk. 
383 §. —3) S:n 8 p„ toukok 713 §. — 4) S:n 19 p. toukok. 795 §. — 5) S:n 19 p. toukok. 796 §. 
— 6) S:n 22 p. toukok. 812 § ja 29 p. toukok. 851 §. — 7) S:n 12 p. kesäk. 954 §. — 8) S:n 28 
p. elok. 1,154 §. — 9) S:n 2 p. lokak. 1,325 §. — 10) S:n 6 p. marrask. 1,506 §. — n ) S:n 27 p. 
marrask. 1,630 §. — 12) S:n 27 p. marrask. 1,631 § ja 22 p. jouluk. 1,753 §; ks. myös vuod. 
1924 kert. siv. 185. —13) Rkmrin pöytäk. 22 p. jouluk. 1,754 §. — 14) S:n 28 p. elok. 1,151— 
1,153 §§, 29 p. syysk. 1,322—1,324 §§ ja 11 p. jouluk, 1,709 §. — l5) S:n 27 p. marrask. 
1,633 §. 
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tamista ei sallittaisi, ennenkuin liikenteenjärjestelykomitean laadittavana 
oleva Rautatientorin järjestely ehdotus oli hyväksytty. 

Edelleen rahatoimikamari päät t i1) alistaa maistraatin harkittavaksi, eikö 
kaupungin maalle järjestettyjä bensiininsäilytys- ja -jakeluasemia olisi alis-
tettava säännöllisen valvonnan alaisiksi, minkä ohessa kamari antoi kansliansa 
tehtäväksi2) tiedustella kaupungin palopäälliköltä ja poliisimestarilta, oliko 
kaupungin alueella bensiininjakelupaikkoja, joiden järjestämiseen ei ollut han-
kittu asianmukaista lupaa. 

Tämän johdosta palopäällikkö ja poliisimestari olivat toimittaneet kaik-
kien kaupungissa olevien bensiininsäilytys- ja jakelulaitosten katselmuksen ja 
tällöin todenneet, että neljä näistä laitoksista oli järjestetty ilman asianmu-
kaista lupaa sekä että eräitä muita oli järjestetty maistraatin luvalla, mutta 
ilman että rahatoimikamarille oli varattu tilaisuutta antaa lausuntoaan niille 
ehdotettujen paikkain sopivaisuudesta. Kamarin asettama toimikunta, johon 
kuuluivat jäsenet Björkenheim ja Holma sekä sihteeri Hård af Segerstad, oli 
sittemmin toimittanut uuden katselmuksen niillä jakelupaikoilla, joiden sijoi-
tuksesta ei ollut hankittu kamarin lausuntoa. Yllämainituissa tilaisuuksissa oli 
ilmennyt, että Kaisaniemenkadun tontilla n: o 2 oleva bensiinin jakeluasema 
oli haitallinen mainitun kadun jalankulkijaliikenteelle, minkä johdosta kamari 
anoi3), että maistraatti ryhtyisi toimenpiteisiin, jotta ei yleisölle aiottuja jalka-
käytäviä luovutettaisi ajoneuvoliikenteeseen ja jotta Kaisaniemenkadun ton-
tin nro 2 omistaja siis velvoitettaisiin aitaamaan tonttinsa mainitun kadun vie-
reltä tavallisella tavalla. Jos tämä aitaaminen vastoin olettamusta ei osoittau-
tuisi tehokkaaksi, olisi omistajalle myönnetty oikeus pitää tontilla bensiininjake-
luasemaa peruutettava. 

Kaupunginvaltuuston liikenteenjärjestelykomitean harkittavaksi jätettiin, 
olisiko ryhdyttävä varovaisuustoimenpiteisiin Bulevardinkadun taloon nro 2 ja 
Erottajan taloon nro 2 jalkakäytävän yli suuntautuvan vilkkaan liikenteen 
johdosta. 

Hyväksyttyjä piirustuksia. Rahatoimikamari hyväksyi vuoden varrella 
uutisrakennusten piirustuksia sekä piirustuksia vanhojen rakennusten muutta-
miseksi Vallilan4), Toukolan5), Käpylän6) , Bölen7) ja Reimarsin tilan8) 
vuokra-alueilla, muilla asunto- ja huvilapalstoilla9) sekä varastotonteilla ja 
teollisuusalueilla10), Hakasalmenkadun tontille nro 2 n ) ja Siltasaarenkadun 
tonteille nrot 7—9 teetettäväin uutisrakennusten12), Hietalahdentorin bensiinin-
myyntiaseman vierelle teetettävän vartijasuojan13), Eläintarhan urheilu-
kentän katsojaparvekkeen14), Helsingin- ja Pengerkatujen kulmaukseen teetet-

Rkrnrin pöytäk. 19 p. toukok. 795 §. — 2) S:n 28 p. elok. 1,151 §. —3) S:n 6 p. lokak. 
1,338 § ja 23 p. lokak. 1,442 §. — 4) Rkmrin jstn pöytäk. 18 p. helmik. 689 §, 1 p. huhtik. 1,194 
§, 22 p. huhtik. 1,424 §, 13 p. toukok. 1,747 §, 10 p. kesäk. 2,075 ja 2,076 §§, 25 p. kesäk. 
2,298 §, 7 p. heinäk. 2,425 §, 11 p. elok. 2,697 §, 28 p. elok. 2,812 §, 16 p. syysk. 2,986 ja 
2,988 §§ ja 30 p. syysk. 3,243 § sekä rkmrin pöytäk. 11 p. jouluk. 1,706 §. — 5) Rkmrin jstn 
pöytäk. 8 p. huhtik. 1,309 §, 10 p. kesäk. 2,074 § ja 9 p. syysk. 2,936 §. — 6) Rkmrin pöytäk. 
30 p. tammik. 168 § sekä rkmrin jstn pöytäk. 28 p. tammik. 403 §, 8 p. huhtik. 1,309 §, 9 p. 
syysk. 2,935 ja 2,936 §§ sekä 16 p. syysk. 2,984 ja 2,985 §§. — 7) Rkmrin jstn pöytäk. 1 p. 
huhtik. 1,191 §. — 8) S:n 11 p. maalisk. 953 §, 1 p. huhtik. 1,192, 1,207 ja 1,208 §§, 22 p. 
huhtik. 1,423 §, 30 p. kesäk. 2,399 § sekä 16 p. syysk. 3,060 §. — 9) S:n 28 p. tammik. 402 §, 1 
p. huhtik. 1,193 §, 13 p. huhtik. 1,746 §, 10 p. kesäk. 2,073 §, 25 p. kesäk. 2,301 §, 11 p. elok. 
2,698 §, 18 p. elok. 2,730 §, 28 p. elok. 2,811 ja 2,813 §§, 16 p. syysk. 2,987 §, 23 p. syysk. 
3,092 § ja 14 p. lokak. 3,505 §. — 10) S:n 11 p. maalisk. 931 §, 25 p. kesäk. 2,299 §, 7 p. 
lokak. 3,320 § ja 23 p. jouluk. 4,477 § sekä rkmrin pöytäk. 20 p. lokak. 1,407 §. — 
u ) Rkmrin pöytäk. 27 p. tammik. 139 §. — 12) Rkmrin jstn pöytäk. 21 p. tammik. 291 
§. — 13) Rkmrin pöytäk. 13 p. helmik. 234 §. — 14) S:n 27 p. helmik. 324 §. 

Kunnall. Icert. 1925. 24 
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tävän bensiininjakeluaseman1), Mustikkamaalle rakennettavan vesikioskin2), 
eri paikoille pystytettävien pukeutumispaviljonkien 3), XX kaupunginosan kort-
teliin n:o 267 rakennettavan ruokatarjoilurakennuksen 4) ja Ruskeasuon siirto-
lapuutarhan huvimajan 5) piirustukset, viimemainitut ehdoin, että rumentava 
ullakkoikkuna poistettiin, sekä Helsingin purjehdusseuran Liuskasaarella ole-
van paviljongin6) muutos- ja lisärakennuksen piirustukset. 

Sosialiministeriö vahvisti7) elokuun 1 p:nä kunnalliskodin uuden sairas-
paviljongin piirustukset. 

Tuberkuloosisairaala. Kaupunginvaltuuston keskussairaalakomitea oikeu-
tett i in8) tuberkuloosisairaalan pääpiirustuksissa sijoittamaan lämmityskeskus 
pieneen erilliseen rakennukseen eikä, kuten aikaisemmin oli aiottu, asuin- ja 
poliklinikkarakennuksen kellarikerrokseen. 

Ryttylän kasvatuslaitoksen asemakaava. Sittenkuin sosialiministeriö yleis-
ten rakennusten ylihallituksen ehdotuksesta oli kehoittanut lastensuojelulau-
takuntaa laadituttamaan ja lähettämään ministeriölle koko Ryttylän kasvatus-
laitokseen kuuluvan alueen asemakaavan ynnä laitoksen vastaisen kehitys-
suunnitelman, antoi9) rahatoimikamari lautakunnalle tehtäväksi laatia ja lähet-
tää kamarille täydellisen ohjelman laitoksen laajentamiseksi. 

Tammikuun 19 p:nä toimitetussa kaupungin Ilmatieteelliselle keskuslai-
tokselle teettämän uutisrakennuksen jälkitarkastuksessa havaittiin, että joulu-
kuun 4 p:nä 1923 toimitetussa tarkastuksessa huomautetut puutteellisuudet oli 
korjattu, minkä johdosta valtio hyväksyi ja otti vastaan rakennuksen10). 

Rakennusasiassa tehty päätös. Sittenkuin Uudenmaan läänin maaherra 
kumoten maistraatin asiasta tekemän päätöksen maaliskuun 6 p:nä 1924 
oli vahvistanut noudatettaviksi VI kaupunginosan korttelissa n:o 115 Meri-
miehenkadun tontilla nro 14 toimitetta vain julkisivun- sekä rakennuksen- ja 
tulisijanmuutosten piirustukset ja rahatoimikamari oli vedonnut korkeim-
paan hallinto-oikeuteen saadakseen tämän päätöksen muutetuksi, katsoi 
viimemainittu viranomainen lokakuun 17 p:nä 1924 antamassaan päätök-
sessä, ettei kamari ollut esittänyt syitä sen muuttamiseen11). 

Pitennetty rakennusaika myönnettiin12) kultaseppä I. O. Laaksolle Inarin-
tien tonttiin nro 29 nähden. 

Kaupungin rakennusten käyttö. Koska rahatoimikamariin oli perustettu 
uusi sihteerintoimi ja kamari tarvitsi sen haltijalle työhuoneen sekä lisäksi huo-
neen komiteain kokouksia varten, päätt i1 3) kamari, että asuntotarkastuskont-
torin hallussa olleet kaksi huonetta luovutettaisiin kamarille ja mainitulle 
konttorille hankittaisiin uusi huoneisto. 

Tilastokonttori oli ilmoittanut, että sen varastohuone oli tungokseen 
asti täynnä konttorin julkaisuja ja anonut, että sen käytettäväksi annettaisiin 
jokin kuiva kellari kaupungintalosta, mutta koska sellaista ei voitu konttorille 
luovuttaa, oikeutettiin 14) konttori järjestämään uusia hyllyjä työhuoneistoonsa. 

Rahatoimikamari myöntyi14) konttorin anomukseen, että sen mukavuus-
laitos jaettaisiin seinällä kahdeksi huoneeksi sekä että sinne hankittaisiin toinen 
W. C. 

*) Rkmrin jstn. pöytäk. 16 p. jouluk. 4,404 §. — 2) Rkmrin pöytäk. 30 p. kesäk. 1,030 §. 
— 3) Rkmrin pöytäk. 14 p. huhtik. 560 §, 28 p. huhtik. 641 § ja 30 p. kesäk. 1,020 § 
sekä rkmrin jstn pöytäk. 22 p. huhtik. 1,422 § ja 25 p. kesäk. 2,300 §. — 4) Rkmrin jstn 
pöytäk. 11 p. maalisk. 984 §. — 5) S:n 29 p. huhtik. 1,487 §. — 6) Rkmrin pöytäk. 22 p. 
jouluk. 1,750 §. — 7) Rkmrin jstn pöytäk. 11 p. elok. 2,611 §. — 8) Rkmrin pöytäk. 23 p. 
lokak. 1,458 §. — 9) S:n 6 p. helmik. 198 §. — 10) Rkmrin jstn pöytäk. 4 p. helmik. 435 §. — 
l l) S:n 4 p. helmik. 443 §; ks. myös vuod. 1924 kert. siv. 226. — 12) Rkmrin jstn pöytäk. 
9 p. syysk. 2,941 §. —13) Rkmrin pöytäk. 22 p. jouluk. 1,822 §. — l4) S:n 6 p. marrask. 1,511 §. 



II. Rahatoimikamari. 187 

Koska autoliikenteen ja kieltolain valvonnasta huolehtivat keskuspolii-
sin osastot olivat lisätilan tarpeessa, päät t i 1 ) rahatoimikamari kesäkuun 1 
p:stä luovuttaa poliisilaitoksen käytettäväksi kahvila Sofian hallussa olleen, 
Aleksanterinkadun talossa n:o 26 sijaitsevan 3 huoneen ja keittiön huoneiston. 

Samaten kamari päätti2), että samasta talosta poliisikonstaapeli J . A. 
Nordströmille vuokrattu huone ja virutushuoneen järjestysmiehelle V. F. 
Fahlströmille luovutetun huoneiston 1 huone kesäkuun 1 p:stä annettaisiin 
keskuspoliisin käytettäviksi ja Fahlströmin hallussa ollut keittiö samasta päi-
västä vuokrattaisiin konstaapeli Nordströmille. 

Rahatoimikamari myöntyi3) kaupungin yleisten töiden hallitukselta saa-
puneeseen esitykseen kaupunginpuutarhassa olevien asuntojen käytön muut-
tamisesta. 

Korkeasaaren vartija N. Sonntag oikeutettiin4) 225 markan kuukausi-
vuokrasta joulukuun 1 p:stä 1925 toukokuun 1 p:än 1926 asumaan maini-
tulla saarella olevan kansanpuistojen valvojan asunnon eräässä huoneessa ja 
keittiössä. 

Korttelissa n:o 178 sijaitseva, n:o 7 b:llä merkitty varastorakennus vuok-
ratt i in5) viideksi vuodeksi kesäkuun 1 p:stä lukien Aktiebolaget Algol osake-
yhtiölle 8,175 markan vuosimaksusta ja eräs lauta vaja niinikään viideksi 
vuodeksi syyskuun 1 p:stä lukien Aktiebolaget Tolfvan osakeyhtiölle 1,000 
markan vuosimaksusta. N. s. työnjohtajain asunto vuokrattiin herra J. Lind-
löfille marraskuun 1 p:stä 1925 syyskuun 1 p:än 1927 23,920 markan vuosi-
vuokrasta. Mainitussa korttelissa olevan tehdasrakennuksen n:o 4 itäosa vuok-
ratt i in6) viiden vuoden ajaksi joulukuun 1 p:stä lukien 17,500 markan vuosi-
maksusta tehtailija E. Heleniukselle, joka aikoi ryhtyä harjoittamaan siellä 
metallitehdasliikettä. 

Talonisännöitsijä oikeutettiin7) vuokraamaan Munkkisaarella olevat 
rakennukset enintään viiden vuoden ajaksi nimenomaisin ehdoin, ettei maa-
alue sisältynyt ^sopimukseen. 

Rahatoimikamari päät t i8) luovuttaa Suomen messuille Rata-, Tehtaan- ja 
Töölönkatujen kansakouluhuoneistot kesäkuun 15 p:stä heinäkuun 15 p:än 
500 markan vuokrasta päivältä koulua kohden, ja oli messujen, ellei kouluja 
määräpäivänä luovutettu takaisin kaupungille, suoritettava vuokraa 2,500 
markkaa koulua kohden päivältä. Samaten päätettiin messujen käytettäväksi 
luovuttaa Tehtaanpuisto kesäkuun 1 p:stä heinäkuun 15 p:än sekä eräitä 
Johanneksenkirkon viereisiä alueita ja Merimiehenkadun pohjoispuolella oleva 
puistikko kesäkuun 15 p:stä heinäkuun 15 p:än. Rakennuskonttoria oli 
kehoitettava heti kun edellämainitut alueet oli tyhjennetty näyttelyesineistä 
järjestämään ne entiseen kuntoonsa messujen kustannuksella sekä ilmoitta-
maan kamarille, jos kyseellisiä rakennuksia ja alueita käytettiin määräajan 
päätyttyä. 

Suojeluskuntain yliesikunta oikeutettiin9) viimeistään kesäkuun 1 p:än 
maksutta käyttämään valtion sota-aikana Meritorille rakennuttamaa vilja-
makasiinia. 

Rahatoimikamari päät t i l 0 ) vuokrata yhdistykselle Arbetets vänner kesä-
kuun 1 p:än 1927 entisen Tunturilaakson kansakoulutalon 14,400 markan 

2) Rkmrin pöytäk. 31 p. maalisk. 478 §. — 2) S:n 31 p. maalisk. 482 §. — 3) S:n 16 p. 
kesäk. 986 §. — 4) S:n 1 p. jouluk. 1,666 §. — 5) Rkmrin jstn pöytäk. 9 p.syysk. 2,907 §. —-
6) Rkmrin pöytäk. 6 p. marrask. 1,520 §. — 7) S:n 7 p. tammik. 16 §. —8) S:n 16 p. tammik. 
88 §. — 9) Rkmrin jstn pöytäk. 4 p. maalisk. 892 § — l0) Rkmrin pöytäk. 4 p. jouluk. 1,671 §. 
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vuosivuokrasta, kuitenkin ehdoin, että yhdistys siinä tapauksessa, että kau-
punki tarvitsi huoneiston omiin tarkoituksiinsa, suostui muuttamaan aikaisem-
minkin ja viimeistään 3 kuukauden kuluttua irtisanomisesta sekä että yhdis-
tys tarvittaessa maksutta luovutti huoneiston asevelvollisuuskutsuntoja, vaa-
leja ja muita mahdollisesti esiintyviä julkisia toimituksia varten. 

Rahatoimikamari oikeutti kaupunkiin heinäkuun 24 p:nä siirtolapuutar-
hoja tutkimaan saapuvan retkikunnan osanottajat kahtena yönä käyttämään 
yösijanaan Ratakadun kansakoulun voimistelusalia sekä neljää luokkahuo-
netta ehdoin, että he korvasivat koulun vahtimestarille kaikki kouluhuoneis-
ton siivoamisesta y. m. mahdollisesti aiheutuvat kustannukset. 

Koska oli osoittautunut mahdottomaksi vuokrata voimistelusaleja kau-
pungin työväenasunnoissa asuvien perheiden lapsille, joille sosialilautakunta 
oli palkannut voimistelunjohtajan, päät t i 2) rahatoimikamari luovuttaa tähän 
tarkoitukseen erään kaupungin vuokraamassa, Helsingin puhelinyhdistyksen 
Kaarlenkadun varrella sijaitsevassa talossa olevan suurehkon salin. 

Hertonäsin huvilat luovutettiin3) kesäksi seuraavista vuokramääristä 
alla luetelluille henkilöille: huvila n:o 8 rahatoimikamarin kanslian sihteerille 
A. Ervastille 2,500 markasta, huvila n:o 9 apulais-kaupunginasemakaava-ark-
kitehti B. Aminoffille 1,800 markasta, huvila nro 9 a agronoomi W. Avellanille 
1,000 markasta, huvila n:o 9 b avustavalle kassanhoitajalle W. Erikssonille 
2,000 markasta, huvila n:o 10 filosofianmaisteri K. A. Wideniukselle 2,500 
markasta, huvila n:o 11 rahatoimikamarin kanslistille D. Hohenthalille 1,000 
mar jas ta , huvila n:o 12 kaupunginkassanhoitaja E. G. Hellströmille 1,800 mar-
kasta, huvila 'nro 14 kaupunginvoudinapulaiselle E. Nordströmille 1,200 mar-
kasta, huvilan n:o 16 yläkerta satamaliikennekonttorin ilmoitusosaston joh-
tajalle merikapteeni E. V. Grandellille 1,500 markasta ja alakerta kaupungin 
laboratoorin johtajalle K. K. Järviselle 1,500 markasta sekä huvila nro 20 raati-
huoneenarkiston aktuaarille F. Landgrenille 1,600 markasta. Huvila n:o 15 
vuokrattiin4) piirustaja E. Monnille vuoden ajaksi kesäkuun 1 p:stä lukien 
3,600 markan vuosimaksusta, huvila n:o 21 työmies K. V. Äbergille samaten 
vuodeksi kesäkuun 1 p:stä lukien 200 markan kuukausivuokrasta sekä huvila 
nro 22 työmies J. W. Svanbäckille samoin vuodeksi 100 markan kuukausi-
vuokrasta. Sitäpaitsi vuokrattiin 5) huvila nro 8 poliisikonstaapeli K. Numme-
linille syyskuun 1 prstä 1925 kesäkuun 1 prän 1926 100 markan kuukausi-
vuokrasta. 

Kenraali Mannerheimin lastensuojelulautakunnan Kulosaaren huvila-
kaupungin haaraosastolle luovutettiin6) maksuttomasti Hertonäsin huvila nro 
16 kesäkuun 1 p:än 1926 ehdoin, että huvila luovutettiin takaisin samassa 
kunnossa, jossa se oli ollut yhdistyksen saadessa sen käytettäväkseen. 

Seppä A. F. Gadd vapautett i in7) velvollisuudesta maksaa vuokraa eräästä 
pienestä Hertonäsin huvilasta lokakuun 1 prstä lukien. 

Kauppahallien puhtaanapito. Puhtaanapitolaitos oli lähettänyt laskun 
kauppahallien puhtaanapidosta kuluvana vuonna, mutta koska laitoksen 
lumenkuljetuskustannukset eivät voineet nousta läheskään velottuun mää-
rään, päät t i 8) rahatoimikamari kieltäytyä maksamasta kyseellisiä laskuja sekä 
kehoittaa laitosta vuoden lopussa antamaan kamarille uudet laskut, joihin oli 

Rkmrin pöytäk. 14 p. heinäk. 1,076§ — 2) S:n 1 p. jouluk. 1,664 §. — 3 ) Rkmrin 
jstn pöytäk. 22 p. huhtik. 1,387 §, 27 p. toukok. 1,801 ja 1,802 §§ sekä 3 p. kesäk. 1,938 §. 
— 4) S:n 22 p. huhtik. 1,387 §. — 5) S:n 4 p. elok. 2,591 §. — 6) Rkmrin pöytäk. 3 p. 
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1,843 §. 
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merkittävä laitoksen todelliset lumenkuljetuskustarmukset sen liikekirjanpi-
don mukaisesti. 

Munkkisaaren rakennukset. Sittenkuin lämpöteknikko 0 . W. Fagerholm 
ja rakennusmestari E. Hansson olivat toimittaneet Aktiebolaget Munkholmen 
osakeyhtiön kaupungille myymäin rakennusten katselmuksen ja yhtiön taholta 
tällöin oli ilmoitettu, että suuressa tehdasrakennuksessa olevat lämmitys- ja 
putkijohdot eli n. s. kuivauslaitos oli siirtynyt kaupungin omaisuudeksi, vaik-
kakaan sitä ei mainittu kauppakirjassa, päät t i 1) rahatoimikamari kehoittaa 
talonisännöitsijää valvomaan, että rakennuksia vastedes asianmukaisesti hoi-
dettiin ja katselmuskirjassa mainitut puutteellisuudet korjattiin. 

Koska kaksi yhtiötä ei voinut täysin käyttää hyväkseen vuokraamiaan 
Munkkisaaren huoneistoja, ennenkuin rakennuksissa oleva sähköjärjestelmä oli 
muutettu tasavirrasta vaihtovirraksi, päät t i 2) rahatoimikamari, että yhtiölle 
luovutettujen huoneistojen vuokrakausi laskettaisiin alkavaksi maaliskuun 15 
p:nä ja päättyväksi samana päivänä vuonna 1930 sekä osoittaa rahatoimi-
kamarin käytettäväksi tilapäisiä menoja varten merkitystä määrärahasta enin-
tään 6,000 markkaa uusien ulkosähköj ohtojen asettamiseksi kyseellisiin raken-
nuksiin sekä enintään 10,000 markkaa sisätöitä ja tarpeellisia konevarusteita 
varten. 

Tulo- ja omaisuusverolautakunnan huoneiston vuokra. Rahatoimikamari 
vahvisti3) valtion osuuden verotusvalmistelukunnan sekä tulo- ja omaisuus-
verolautakunnan yhteisen huoneiston vuokrasta 90,900 markaksi vuodelta 
1925, 109,000 markaksi vuodelta 1926 ja 120,000 markaksi vuosilta 1927 ja 
1928. Vuoden 1924 vuokraa varten valtiovarainministeriö helmikuun 27 p:nä 
oli myöntänyt 4) 84,500 markkaa. 

Kaupungin talojen huoneistojen vuokrat. Rahatoimikamari päätti5), että 
kaupungin taloissa asuvat kunnan viranpitäjät oikeutettaisiin maksamaan 
vuokransa kunkin kuukauden 15 p:nä, jos he suostuivat siihen, että vuokra-
määrä vähennettiin heidän palkastaan. 

Rahatoimenjohtaja J . Helon huomautettua, että etusijassa kunnan viran-
pitäjille vuokrattujen kaupungin taloissa sijaitsevien vuokrahuoneistojen vuok-
rat olivat liian alhaiset, mikä asiaintila oli herättänyt tyytymättömyyttä sekä 
veronmaksajain että niiden viranpitäjäin keskuudessa, jotka eivät olleet voi-
neet saada huoneistoa mainituista taloista, sekä ehdotettua, että talonisän-
nöitsijää kehoitettaisiin korottamaan nämä vuokrat muista kaupungissa ole-
vista vuokrahuoneistoista suoritettujen vuokrien tasolle, antoi6) rahatoimi-
kamari rakennustarkastaja K. Wasastjernalle ja sihteeri A. Blombergille teh-
täväksi avustaa talonisännöitsijää kesäkuun 1 p:nä alkavan vuokravuoden 
vuokrien vahvistamisessa. 

Uimalaitosten käyttö. Rahatoimikamari päätt i7) kesäksi luovuttaa Ursi-
nin kallion uimalaitoksen Helsingfors simsällskap nimiselle yhdistykselle, 
Humallahden uimalaitoksen Helsingin uimareille sekä Mustikkamaan uimalai-
toksen Helsingin työväenyhdistyksen voimistelu- ja urheiluseura Jyrylle. 
Menosääntöön merkitystä uimaseurain avustamismäärärahasta annettiin mai-
nituille yhdistyksille itsekullekin 11,000 markkaa ehdoin, että asianomaisissa 
uimalaitoksissa ylläpidettiin eri miesten ja naisten osastoja, että kaupungin 

!) Rkmrin pöytäk. 6 p. helmik. 195 §. — 2) S:n 10 p. maalisk. 366 §. — ») S:n 13 p. 
lokak. 1,380 §. — 4) Rkmrin jstn pöytäk. 11 p. maalisk. 903 §. — 5) Rkmrin pöytäk. 30 p. 
tammik. 176 §. — 6) S:n 6 p. helmik. 205 §. —7) S:n 19 p. toukok. 787 §. 
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koulujen oppilaat, poliisi- ja palomiehistö saivat niissä vapaasti uida ja korvauk-
setta saada uintiopetusta sekä että Helsingin garnisonin joukko-osastot saivat 
maksuttomasti käyttää uimalaitoksia klo 7—10 ap. ehdoin, että ne saapuivat 
sinne suljetussa joukossa. 

Työväen uimareille oli varattu 7,000 markan suuruinen avustus, mutta 
koska yhdistys ei .kesäksi saanut mitään uimalaitosta käytettäväkseen eikä siis 
myöskään voinut täyt tää avustuksen saamiseksi määrät tyjä ehtoja, päätti x) 
rahatoimikamari, että mainittu määrä jaettaisiin tasan yhdistyksen Helsing-
fors simsällskap, Helsingin uimarien ja Helsingin työväenyhdistyksen voimis-
telu- ja urheiluseura Jyryn kesken. 

Kyläsaaren uimalaitos vuokrattiin2) kesän ajaksi ent. vuokraajalle J. 
Jakobssonille 4,000 markan vuokramaksusta ja Jätkäsaaren uimalaitos 
samaten kesän ajaksi konttoripäällikkö A. Strandbergille 1,000 markan vuok-
rasta. 

Ullanlinnan kylpy- ja uimalaitokset vuokrattiin3) kolmeksi vuodeksi tam-
mikuun 1 p:stä 1926 lukien herroille J . L. Lydeckenille, K. Seidenschnurille ja 
U. Westerholmille 2,000 markan vuosivuokrasta. 

Rahatoimikamari myönsi4) käyttövaroistaan 10,000 markkaa Mustikka-
maan uimalaitoksen vieressä olevan naisten ja lasten uimarannan kuntoon 
panemiseksi. 

Vuokralle otettuja huoneistoja. Rahatoimikamari päät t i5) kahden vuo-
den ajaksi kesäkuun 1 pistä lukien vuokrata erään It. viertotien talossa n:o 9 
sijaitsevan huoneiston 45,000 markan vuosivuokrasta. Huoneisto oli annettava 
Hermannin poliisivartiokonttorin käytettäväksi. 

Poliisin asepajan hallussa olevan, Punanotkonkadun talossa nio 2 sijait-
sevan huoneiston vuokra kohosi6) kesäkuun 1 pistä lukien 280 markasta 380 
markkaan kuukaudessa. Lisäkustannuksen peittämiseksi kuluvana vuonna 
kamari osoitti 700 markkaa arvaamattomien vuokrain ja vuokrankorotusten 
määrärahasta. 

Rahatoimikamari päät t i 7) kesäkuun 1 pistä edelleen yhden vuoden ajaksi 
vuokrata erään Kotkankadun talossa nio 5 olevan huoneiston 28,000 markan 
vuosivuokrasta sekä luovuttaa sen tuberkulootisten henkilöiden kodiksi. 

Maanviljelijäin maitokeskusliikkeeltä vuokrattiin8) vuoden ajaksi kesä-
kuun 1 pistä lukien lihantarkastusaseman hallussa oleva, Salomoninkadun 
talossa nio 3 sijaitseva huoneisto 100,000 markan vuosivuokrasta. 

Köyhäinhoitolautakunnan Erottajan taloon nio 17—19 sijoitetulle kansli-
alle päätetti in9) kesäkuun 1 pistä 1926 vuokrata uusi huoneisto Suomen messu-
jen omistamasta Yrjönkadun talosta nio 1 22,000 markan vuosivuokrasta, 
lämpö siihen luettuna. 

Rahatoimikamari päätt i1 0) pitentää niiden rakennusten vuokrasopimuk-
sen, joihin Sjötorpin kasvatuslaitos oli sijoitettu, kolmen vuoden ajaksi lukien 
lokakuun 1 pistä 1926 varaten kaupungille oikeuden vuokrakauden pitennyk-
seen edelleen samoin ehdoin. Vuokraa oli maksettava yhteensä 27,200 markkaa 
vuodessa. 

Ilmoittaen, että Ryttylän uusi koulu- ja asuinrakennus kaupunginarkki-
tehdiltä saadun tiedon mukaan ei valmistuisi vuoden varrella, lastensuojelu-
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lautakunta anoi, että koska tämän johdosta Vihdin Van joen kasvatuslaitokseen 
sijoitettuja lapsia ei voitu, niinkuin aikomus oli ollut, kesän kuluessa siirtää 
Ryttylään, ensinmainitulle laitokselle vuokratun huoneiston vuokrasopimus 
pitennettäisiin kesäkuun 1 p:än 1926 10,600 markan vuosivuokrin sekä että 
mainitun menon suorittamiseksi kesäkuun 1 p:stä vuoden loppuun osoitet-
taisiin 6,183: 30 markkaa. Rahatoimikamari myöntyi1) anomukseen ja osoitti 
mainitun määrän arvaamattomia vuokria varten merkitystä määrärahasta. 

Rahatoimikamari päätt i2) vuokrata ruotsinkielisille kansakouluille kesä-
kuun 1 p:stä yhden vuoden ajaksi mainittujen koulujen hallussa olevan Susan-
nankadun talossa n:o 3 sijaitsevan huoneiston 9,000 markan vuosivuokrasta. 

Koska Kaarlenkadulta kansakoulutarkoituksiin vuokrattua huoneistoa ei 
enää tarvittu, antoi3) rahatoimikamari suomenkielisten kansakoulujen joh-
tokunnalle tehtäväksi tyhjentää kyseellisen huoneiston ja sen jälkeen 
luovuttaa sen kamarin käytettäväksi. Kun tehtävä oli täytetty, kehoitti4) 
kamari kansliaansa käyttämään huoneistoa sopivaan tarkoitukseen vuokra-
kauden loppuun asti. Talonmiehen palkka, 1,200 markkaa kuukaudessa, oli 
lokakuun 1 p:stä alkaen suoritettava kamarin käyttövaroista. 

Käpylän suomenkieliselle kansakoululle vuokrattiin5) kesäkuun 1 p:än 
yksi huone 600 markan kuukausivuokrasta, joka oli suoritettava menosääntöön 
arvaamattomia vuokria ja vuokrankorotuksia varten merkitystä määrärahasta. 
Rakennuskonttori sai tehtäväkseen laatia mainitulle koululle teetettävän käy-
mälän kustannusarvion. 

Toiminimen Julius Tallberg aktiebolag kanssa oli vuokravuodeksi kesäkuun 
1 p:stä 1926 kesäkuun 1 p:än 1927 tehtävä 6) toiminimen omistamassa Alek-
santerinkadun talossa n:o 21 sijaitsevaa yleisen ammattilaiskoulun huoneistoa 
koskeva uusi vuokrasopimus, jolloin vuokran korotus 130,000 markkaan 
hyväksyttäisiin. 

Vallilan suomenkielinen kansanlastentarha oikeutettiin7) tammikuun 1 
p:stä 1926 laajentamaan huoneistonsa kolmella toisessa kerroksessa sijaitse-
valla huoneella sekä eteisellä talonomistajan pantua ne kuntoon sekä suo-
rittamaan tästä huoneistosta vuokraa 4,000 markkaa kuukaudessa 3 vuoden 
aikana. 

Kaupunginkirjaston johtokunnan tiedusteltua, eikö jostakin Vallilan kun-
nallisesta rakennuksesta voitaisi luovuttaa huoneistoa kirjaston Hermannin 
haaraosastolle ja sosialilautakunnan ilmoitettua, että kaikki kaupungin mai-
nittuun kaupunginosaan teettämät rakennukset olivat aiotut asuntotarkoituk-
siin, mutta että sinne oli aikomus teettää hallintorakennus, jossa voitaisiin va-
rata tilaa myöskin kaupunginkirjaston tarpeisiin, kehoitti8) rahatoimikamari 
kaupunginkirjaston johtokuntaa tekemään ehdotuksen huoneiston vuokraami-
sesta kesäkuun 1 p:stä mainitulle haaraosastolle. Kamari päät t i 9) sittemmin 
pitentää kaupunginkirjaston Hermannin ja Töölön haaraosastojen hallussa 
olevain, It. viertotien talossa n:o 101 sekä Runeberginkadun talossa n:o 69 
sijaitsevien huoneistojen vuokrasopimukset yhden vuoden ajaksi kesäkuun 1 
p:stä lukien 21,600 markkaan ja 36,000 markkaan korotetuin vuosivuokrin. 
Päätöksestä aiheutuva lisämeno oli kuluvan vuoden osalta suoritettava meno-
säännön tililtä Arvaamattomat vuokrat ja vuokrankorotukset. 

Rkmrin pöytäk. 10 p. helmik. 220 §. —2) S:n 3 p. helmik. 190 §. —3) S:n 15 p. syysk. 
1,248 §. — 4) S:n 29 p. syysk. 1,309 §. — 5) S:n 22 p. syysk. 1,276 §; ks. myös tätä kert. 
siv. 30 ja 208. — 6) Rkmrin jstn pöytäk. 3 p. kesäk. 1,998 §. — 7) Rkmrin pöytäk. 10 p. 
marrask. 1,536 §. — 8) S:n 17 p. helmik. 260 §. — 9) Rkmrin jstn pöytäk. 11 p. maalisk. 959 
ja 960 §§ sekä 26 p. maalisk. 1,080 §. 
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Naisten työtupain johtokunnalle vuokrattiin1) Kasarminkadun talosta 
n:o 6 23 huonetta, eteinen y. m. 52,500 markan vuosivuokrasta kesäkuun 1 
pistä 1925 kesäkuun 1 piän 1926. 

Rahatoimikamarin kanslian tehtä väksi annettiin2) hankkia huoneisto 
kaupungissa syyskuun lopulla ja lokakuussa tapahtuvaa asevelvollisuuskut-
suntaa varten. Tähän tarkoitukseen luovutettiin 3) sittemmin entinen Tunturi-
laakson kansakoulurakennus. 

3. Muut kaupungin kiinteää omaisuutta koskevat asiat 
Vahvistettuja kaupunginasemakaavanmuutoksia. Merkittiin, että sisä-

asiainministeriö oli vahvistanut seuraavia kaupunginasemakaavanmuutoksia 
koskevat kaupunginvaltuuston päätökset4): 

joulukuun 17 pinä 1924 I kaupunginosan korttelissa nio 9 sijaitsevaa 
Kirkkokadun tonttia nio 10 koskevan5); 

joulukuun 17 pinä 1924 IV kaupunginosan korttelissa nio 76 sijaitsevia 
Antinkadun tontteja nio 24 ja 25 koskevan5); 

maaliskuun 9 pinä VII kaupunginosan korttelissa nio 130 sijaitsevia Meri-
kadun tonttia nio 5 ja Laivanvarustajankadun tonttia nio 9 koskevan6); 

toukokuun 9 pinä X I I I kaupunginosan korttelissa nio 425 Temppelika-
dun varrella sijaitsevaa tonttia nio 9 koskevan7); 

kesäkuun 11 pinä XI I kaupunginosan korttelissa nio 355 sijaitsevaa Länt. 
Brahenkadun tonttia nio 4 koskevan 8); 

kesäkuun 20 pinä XIV kaupunginosan korttelia nio 479 koskevan9); 
heinäkuun 3 pinä X I I I kaupunginosan korttelissa nio 446 sijaitsevia 

Töölönkadun tontteja niot 11, 13 ja 15 koskevan10); 
elokuun 8 pinä III kaupunginosan korttelissa nio 52 sijaitsevia Pikku 

Robertinkadun tonttia nio 8 ja Kasarminkadun tontteja niot 10 ja 11 koske-
van i r); sekä 

elokuun 8 pinä IV kaupunginosan korttelissa nio 68 sijaitsevia Annan-
kadun tontteja niot 1 ja 2 koskevan 12). 

Kumtähden siirtolapuutarha. Kaupungin yleisten töiden hallitus oikeu-
tettiin 13) kuluvana vuonna ennakolta käyttämään enintään 100,000 markkaa 
vuoden 1926 talousarvioehdotukseen Kumtähden siirtolapuutarhaa varten 
merkitystä määrärahasta. 

Rahatoimikamari hyväksyi14) Korpaksen—Ruskeasuon siirtolapuutar-
han asemakartan. 

Omakotialue. Rahatoimikamari päätt i1 5) hyväksyä kaupungin yleisten 
töiden hallituksen laatimat Kumtähden ja Taivaskallion omakotialueiden 
jaoitussuunnitelmat, edellisen kuitenkin eräin muutoksin. 

Korttelin n:o 178 käyttö. Rahatoimikamari päätti1 6) kehoittaa kaupungin 
yleisten töiden hallitusta tekemään ehdotuksen vuonna 1924 ostetun17) teh-
daskorttelin nio 178 käyttämiseksi, mikäli mahdollista kauppa-, teollisuus- tai 
merenkulkutarkoituksiin, sekä huolehtimaan siitä, että kaikki alueella oleva 

Rkmrin jstn pöytäk. 8 p. huhtik. 1,211 §. —2) S:n 10 p. kesäk. 2,083 §. — 3) S:n 16 p. 
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