
192 II. Rahatoimikamari. 

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. 
kesäk. 2,237 §. — 4) Ks. vuod. 1924 kert. siv. 4 sekä tätä kert. siv. 9 ja 10. — 5) Rkmrin jstn 
pöytäk. 21 p. tammik. 221 ja 222 §§. — 6) S:n 15 p. huhtik. 1,317 §. —7) S:n 27 p. toukok. 
1,782 §. —8) S:n 21 p. heinäk. 2,494 §. — 9) S:n 21 p. heinäk. 2,492 §. — 10) S:n 21 p. heinäk. 
2,493 §. — n ) S:n 28 p. elok. 2,765 §. — l2) S:n 28 p. elok. 2,764 §. — 13) Rkmrin pöytäk. 23 
p. lokak. 1,457 §. — 14) Rkmrin jstn pöytäk. 13 p. toukok. 1,748 §. — 15) Rkmrin pöytäk. 27 
p. lokak. 1,465 ja 1,466 §§. — 16) S:n 20 p. tammik. 117 §. — 1?) Ks. vuod. 1924 kert. siv. 9. 
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irtaimisto tarkasti merkittiin ja sopivalla tavalla erotettiin myyjälle jääneestä 
irtaimistosta, jotta ei tulevaisuudessa voisi syntyä erimielisyyksiä esineiden 
omistusoikeudesta. 

Mainitun korttelin kuntoon panettamiseksi rahatoimikamari sittemmin 
osoitti1) 17,500 markkaa pääluokan Kaupungin kiinteä omaisuus kohdalle 
merkityistä kamarin käyttövaroista tai, elleivät nämä riittäneet, kamarin 
yleisistä käyttövaroista. 

Salmisaaren kaupiinginasemakaava. Kaupunginvaltuuston antaman teh-
tävän 2) mukaisesti rahatoimikamari päätti 3) tehdä valtioneuvostolle esityk-
sen Salmisaaren ynnä läheisten alueiden kaupunginasemakaavan vahvistami-
sesta heti mainitun saaren tultua yhdistetyksi kaupunkiin. 

Teollisuustonttien kuntoonpanettaminen. Koska pienehköjä teollisuus-
tontteja usein tiedusteltiin ja useat kysyjät olivat pitäneet Teollisuuskadun 
varrella sijaitsevia tontteja liian suurina tai liian suuria kustannuksia vaati-
vina niillä suoritettavien tasoitus- ja louhintatöiden vuoksi, pvysi4) rahatoi-
mikamari kaupungin yleisten töiden hallitukselta lausuntoa kysymyksestä, 
oliko syytä jakaa mainitut tontit pienemmiksi ja jossain määrin tasoittaa 
niitä, sekä tietoa viimemainitun työn aiheuttamista kustannuksista. 

Kaupunginasemakaavakilpailu. Sittenkuin ratapihaan rajoittuvan kau-
punginalueen järjestelykilpailuun jätet tyjä ehdotelmia arvostelemaan asetettu 
palkintolautakunta oli suorittanut työnsä loppuun, osoitti5) rahatoimikamari 
maksettavaksi ensimmäisen palkinnon saajalle arkkitehti O. Kalliolle 80,000 
markkaa, toisen palkinnon saajille arkkitehdeille B. Brunilalle ja S. Frosteruk-
selle 50,000 markkaa, kolmannen palkinnon saajalle professori C. Lindber-
gille 45,000 markkaa ja neljännen palkinnon saajalle arkkitehti O. I. Meur-
manille 25,000 markkaa, kahden lunastetun ehdotuksen laatijoille arkkiteh-
deille E. Kaalamolle ja H. Ekelundille kummallekin 10,000 markkaa, palkinto-
lautakunnan puheenjohtajalle arkkitehti H. Lindbergille 500 markkaa kokouk-
selta eli yhteensä 2,500 markkaa, kahdelle ulkomaalaiselle asiantuntijalle pro-
fessori I. Tengbomille ja Gööteporin kaupungininsinöörille A. Lilienbergille 
edelliselle 50,000 ja jälkimmäiselle 53,300 markkaa, palkintolautakunnan 
jäsenille arkkitehdeille B. Jungille ja L. Sonckille kummallekin 22,500 markkaa, 
ratainsinööri A. Grunerille 10,000 markkaa sekä ylitirehtööri J. Castrenille ja 
johtajille K. A. Paloheimolle ja T. Salmiolle kummallekin 1,000 markkaa ynnä 
sihteerille arkkitehti G. Cajanukselle 8,000 markkaa. Kun käytettävänä oleva 
määräraha täten ylittyisi, oli kaupunginvaltuustolta hankittava 6) tarkoitukseen 
lisämääräraha. 

Tontinrajain muuttaminen. Rahatoimikamari päät t i 7) siirtää Vallilan 
korttelin n:o 545 tonttien n:o 6 ja 8 välistä rajaa. 

Aktiebolaget Villagatan 4 nimisen yhtiön anottua saada haltuunsa pieneh-
kön osan omistamaansa tonttia, jota kaupunki Laivurinkadun tonttien n:o 1—5 
omistajana siihen asti oli käyttänyt, päätti 8) rahatoimikamari kehoittaa raken-
nuskonttoria siirtämään tonttien välisen aitauksen tontinrajalle, minkä työn 
suorittamiseen kamari osoitti 2,000 markkaa käyttövaroistaan. Koska eräs 
kaupungin omistama 2 m2:n laajuinen rakennus sijaitsi ensinmainitulla tontilla 
kehoitettiin asiamiestä eräin ehdoin sopimaan mainitun yhtiön kanssa sen 
säilyttämisestä toistaiseksi paikoillaan. 

Rkmrin jstn pöytäk. 7 p. lokak. 3,321 §. — 2) Ks. tätä kert. siv. 4. — 3) Rkmrin 
pöytäk. 30 p. jouluk. 1,870 §. — 4) S:n 18 p. elok. 1,130 §. — 5) S:n 16 p. tammik. 86 § ja 27 p. 
tammik. 123 § sekä rkmrin jstn pöytäk. 14 p. tammik. 148 §. -— 6) Ks. tätä kert. siv. 8. — 
7) Rkmrin pöytäk. 13 p. maalisk. 386 §. — 8) S:n 27 p. lokak. 1,462 §. 

Kunnall. kert. 1925. 25 
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Oikeus rakentaa yhteen tontteja. Kiinnityksenomistajana rahatoimika-
mari myöntyi Föreningen för lvttas bistånd nimisen yhdistyksen anomukseen 
saada rakentaa yhteen Toisen linjan tontti n:o 10 ja Ensimmäisen linjan 
tontti n:o 7 edellyttäen, että kaupunki sai ensimmäisen kiinnityksen uuteen 
tonttiin. 

Rakennusrajain muutos. Rahatoimikamari päätt i2) maistraatille annet-
tavassa lausunnossa puoltaa anomusta VI kaupunginosan korttelissa n:o 288 
sijaitsevan Ehrensvärdintien tontin n:o 2 vahvistettujen rakennusrajain muut-
tamisesta. 

Osoitenumeroiden muuttaminen. Aktiebolaget Arena osakeyhtiön anottua, 
että sen korttelissa n:o 301 sijaitsevalle kiinteimistölle annettaisiin osoitenu-
mero. Toisen linjan varrella, päät t i 3) maistraatti syyskuun 19 p:nä rahatoimi-
kamarin esityksestä4) vahvistaa seuraavat muutetut osoitenumerot alla maini-
tuille Toisen linjan varrella sijaitseville kiinteimistöille: 

Korttelin n:o 301 tontti n:o 1, osoite: Toinen linja 2 
» » 301 b » » 2 » » 4 
» » » » » 3 » » 6 
» » 302 » » 2 » » 8 
» » » » » 4 » » 10 
» » » » » 6 » » 12 
» » 303 » » 8 » » 14 
» » » » » 10 » » 16 

Tilastokonttorin asiasta tekemän esityksen johdosta kaupungin-
arkkitehti oli rahatoimikamarin kehoituksesta laatinut ehdotuksen osoite-
numeroiksi Vallilan Suvannontien varrella oleville tonteille sekä eräille muille 
tonteille, joiden osoitemerkintä niinikään oli puutteellinen, ja kamari päät t i5) 
anoa, että maistraatti vahvistaisi ehdotuksen noudatettavaksi. 

Uusien asutusalueiden kuntoon panettaminen. Esiteltäessä kaupunginval-
tuuston päätöstä6) uusien asutusalueiden kuntoon panettamisesta Käpylään 
ja Kurntähteen rahatoimikamari antoi7) kaupungin yleisten töiden hallituk-
selle tehtäväksi yksissä neuvoin sosialilautakunnan kanssa laadituttaa lopulli-
sen jaoitussuunnitelman mainituille alueille sekä mallipiirustukset niiden 
rakennuttamista varten. 

Korttelin siistiminen. Rahatoimikamari myönsi8) käyttövaroistaan 3,000 
markkaa rakennuskonttorin käytettäväksi korttelin n:o 198 saattamiseksi 
siistimpään kuntoon. 

Istutusten hoitomaksujen korottaminen. Kaupungin yleisten töiden halli-
tuksen ehdotettua, että kaupungille erinäisten istutusten hoidosta suoritettavia 
maksuja korotettaisiin, päät t i 9) rahatoimikamari tähän myöntyen korottaa 
Ateneumin edustalla olevien istutusten hoitomaksun 3,900 markkaan, kirurgisen 
sairaalan luona olevien istutusten hoitomaksun 7,250 markkaan sekä Kallion 
kirkon viereisten istutusten hoitomaksun 6,200 markkaan vuodessa vuoden 
1926 alusta lukien, jota vastoin Ritarihuoneen, Säätytalon ja Vanhan kirkon 
puistikkojen maksut päätettiin säilyttää entisellään, koska kaupungin asuk-
kailla oli niihin vapaa pääsy. 

r) Rkmrin pöytäk. 27 p. marrask. 1,636 §. — 2) S:n 22 p. jouluk. 1,755 §. — 3) Rkmrin 
jstn pöytäk. 23 p. syysk. 3,085 •§.—4) Rkmrin pöytäk. 8 p. syysk. 1,211 §. — 5) S:n 30 p. 
jouluk. 1,837 §. — e) Ks. tätä kert. siv. 8. — 7) Rkmrin pöytäk. 20 p. helmik. 271 §. — 
8) Rkmrin jstn pöytäk. 22 p. huhtik. 1,428 §. — 9) Rkmrin pövtäk. 4 p. elok. 1,113 §. 
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Arkaadin ja tunnelin rakentaminen kadun poikki. Keskinäinen henki-
vakuutusyhtiö Suomi oli anonut oikeutta saada yhdistää korttelin n:o 66 tont-
ti n:o 12, osoite Yrjönkadun n:o 22, ja korttelin n:o 63 tontti n:o 11, osoite 
saman kadun n:o 17, arkaadilla ja maanalaisella tunnelilla ja myöskin rahatoi-
mikamarin kehoituksesta ') tehnyt sopimuksen viereisten tonttien omista jäin 
kanssa, joilla lukuun ottamatta Antinkadun tontin n:o 2, osoite Yrjönkadun 
n:o 15 ,omistajaa, ei ollut ollut mitään muistuttamista yhtiön ehdotusta vastaan. 
Asiaa uudelleen käsitellessään rahatoimikamari päätti2) periaatteessa hyväksyä 
anomuksen erinäisin ehdoin, mutta lykätä lopullisen ratkaisun tuonnemmaksi. 

Katumuurin lyhentäminen. Asunto-osakeyhtiö Kaisaniemenkatu n:o 3:n 
anottua, että osa Vuorikadulla, yhtiön omistaman tontin n:o 6 kohdalla olevasta 
muurista purettaisiin, jotta ajaminen yhtiön pihamaalle helpoittuisi, päätt i3) 
rahatoimikamari ilmoittaa yhtiölle, että kaupunki oli valmis sen kustannuk-
sella jonkin verran lyhentämään mainittua muuria ehdoin, että työ suoriteltiin 
rakennuskonttorin toimesta. Yhtiö hyväksyi4) tarjouksen. 

Katuliikenneloisto. Aktiebolaget finska gasaccumulator osakeyhtiön tar-
jouduttua pystyttämään Arkadiankadun ja Länt. viertotien kulmaan aga-
liikenneloiston ja pitämään sitä toiminnassa kuuden kuukauden ajan sen tar-
koituksenmukaisuuden selville saamiseksi rahatoimikamari hyväksyi5) tar-
jouksen edellyttäen, ettei kaupunki ollut velvollinen korvaamaan liikenteen 
loistolle mahdollisesti aiheuttamaa vahinkoa ja että loisto poistettiin, jos se 
havaittiin liikennettä häiritseväksi. Loiston hoitoa varten kamari samalla 
myönsi yhtiölle käyttövaroistaan 100 markkaa kuukaudessa. 

Mikon- ja Ilakasalmerikatujen leventäminen. Rahatoimikamari päät t i 6) 
tiedustella valtioneuvostolta, voisiko kaupunki Mikon- ja Hakasalmenkatujen 
vastaista leventämistä varten korvauksetta saada tarvit tavat osat kaupungin 
vuonna 1876 valtiolle lahjoittamaa Ateneumin tonttia. 

Kaisaniemenkadun leventäminen. Rahatoimikamari valitsi7) kaupungin-
johtaja A. Castrenin ja kaupunginasemakaava-arkkitehti B. Brunilan neuvot-
telemaan Aktiebolaget Mikaelsgatan n:o 19 nimisen yhtiön kanssa yhtiön teke-
mästä tarjouksesta luovuttaa osa Kaisaniemenkadun tonttia n:o 4 mainitun 
kadun leventämistä varten. 

Kadun kiveäminen. Korttelissa n:o 38 a Vuorikadun varrella sijaitsevan 
tontin n:o 10 (osoite n:o 14) anottua, että tonttiin kuuluva katuosuus pantaisiin 
kuntoon, päät t i8) rahatoimikamari antaa rakennuskonttorille tehtäväksi 
panettaa tätä tarkoittavat työt käyntiin. Kustannukset, 20,000 markkaa, 
oli suoritettava ennakolta kaupunginkassasta ja merkittävä vuoden 1926 
talousarvioon. 

Samalla kamari päät t i9) antaa jäsenilleen Björkenheimille ja Heinoselle 
sekä sihteeri K. Härd af Segerstadille ja v. t. kaupungininsinööri S. Randeli-
nille tehtäväksi toimittaa tarkastuksen edellä mainitulla tontilla sen seikan sel-
vittämiseksi, miten sille rakennettu suuri autotalli oli vaikuttanut Kaisanie-
menkadun liikenneoloihin. 

Tähtitorninkadun ja kirurgisen sairaalan välinen tie. Muuttaen vuonna 1924 
tekemäänsä päätöstä10) rahatoimikamari päätti11) sijoittaa Tähtitorninkadulta 
kirurgisen sairaalan tontille rakennettavan tien 5 metriä etelään entisestä portista. 

r) Rkmrin pövtäk. 22 p. syysk. 1,281 §. — 2) S:n 22 p. jouluk. 1,757 §. — 3) S:n 13 p. 
helmik. 232 §. — 4) Rkmrin jstn pöytäk. 2 p. syvsk. 2,865 §. — 5) Rkmrin pöytäk. 18 p. 
syysk. 1,261 §. — fi) S:n 10 p. marrask. 1,525 §. — 7) S:n 13 p. helmik. 233 §. — 8) S:n 19 p. 
toukok. 799 §. — 9 )S:n 19 p. toukok. 800 §. ---10) Ks. vuod. 1924 kert. siv. 217. — u ) Rkmrin 
pöytäk. 5 p. kesäk. 889 §. 
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Korttelin n:o 127 läpikäytävä. Sittenkuin maistraatti kesäkuun 25 p:nä 
1923 rahatoimikamarin puoltavan lausunnon1) mukaisesti oli oikeuttanut VII 
kaupunginosan korttelissa n:o 127 sijaitsevien talojen omistajat ja asukkaat 
käyttämään mainitun korttelin läpi istutusalueen rajaa myöten Vuorimiehen-
kadulta Neitsytpolulle vievää käytävää ajoliikenteeseen ehdoin, että käytävä 
sepelöitiin hakijain kustannuksella, olivat kolmen puheena olevan talon omis-
ta ja t anoneet, että käytävä heidän kustannuksellaan kaupungin toimesta pan-
taisiin ajokuntoon. Rahatoimikamari päät t i 2) kehoittaa rakennuskonttoria 
suorittamaan työn. 

Saunakadun leventäminen. Rahatoimikamari päätti3) säädetyssä järjes-
tyksessä panna etuhuoneeseensa näytteille laaditun ehdotuksen VII kaupungin-
osan korttelissa n:o 100 a sijaitsevan Vuorimiehenkadun tontin n:o 1 kaupun-
ginasemakaavan muutokseksi sekä pyytää siitä terveydenhoitolautakunnalta 
lausuntoa. 

Jalkakäytävän tasoittaminen. Rahatoimikamari oikeutti4) rakennus-
konttorin jo kuluvana vuonna tasoittamaan Kulneffinkadun tontin n:o 4 vie-
reisen jalkakäytävän ja myönsi tätä työtä varten käyttövaroistaan 2,000 mark-
kaa. Samalla kamari päätti merkitä vuoden 1926 talousarvioehdotukseen mää-
rärahan mainitun kadun tasoitustöiden loppuun suorittamiseksi. 

Florantien leventäminen. Rahatoimikamari osoitti5) käyttövaroistaan 8,000 
markkaa Florantien ja sen varrella sijaitsevien talojen n:o 4—8 porttikäytä-
väin välisen ajotien parantamiseen ja laajentamiseen. 

Tuberkuloosisairaalan tie. Kaupungin yleisten töiden hallitusta kehoi-
tettiin 6) panettamaan alulle työt vastaiseen tuberkuloosisairaalaan vievän tien 
kuntoon laittamiseksi, ja hallitus oikeutettiin tähän tarkoitukseen kuluvana 
vuonna käyttämään enintään 224,000 markkaa tuberkuloosipaviljonkien y. m. 
rakentamiseksi keskussairaala-alueelle myönnetystä määrärahasta. 

Anomus kujan rakentamisesta. Rahatoimikamari päät t i 7) evätä Aktie-
bolaget J. D. Stenberg & söner nimisen osakeyhtiön anomuksen, että kaupungin 
kustannuksella rakennettaisiin kuja Hakaniemenkadun tontin n:o 1 ja Käen-
kujan tontin n:o 7 välistä rajaa myöten. 

Pakaankadun leventäminen. Käsitellessään kysymystä hätäaputöiden jär-
jestämisestä rahatoimikamari päätti 8) kehoittaa kaupungin yleisten töiden hal-
litusta laadituttamaan täydellisen ehdotuksen Pakaankadun leventämiseksi, 
jotta saataisiin selvitetyksi, miten viemäri- y. m. johdot sekä raitiotieraiteet oli 
järjestettävä. 

Autobussitie. Arabian tehtaan työntekijäin sairas- ja hautausapurahasto 
oikeutettiin9) järjestämään It. viertotiellä olevaan Hermannin raitiotien pääte-
kohtaan sikäläisen raidesilmukan suuntaa noudattava tie, jolla Hermannin ja 
Arabian välistä liikennettä välittävät autobussit voivat kääntyä. 

Salmisaaren liikenneväylä. Rakennuskonttorin anottua, että kamari ryh-
tyisi eräihin toimenpiteihin, jotta Salmisaareen johtavan liikenneväylän raken-
taminen voitaisiin panna alulle kevään kuluessa, päätt i1 0) rahatoimikamari: 

kehoittaa kamarin kreikkalais-katolisen hautausmaan osittaista luovutta-
mista varten kaupungille asettamaa komiteaa mikäli mahdollista kiirehtimään 
työtänsä, jotta kaupunki mahdollisimman pian saisi tarvitsemansa maa-alueen 
käytettäväkseen; 

Ks. vuod. 1923 kert. siv. 204. — 2) Rkmrin pöytäk. 16 p. tammik. 90 §. —3) S:n 27 
p. helmik. 318 §. — 4) S:n 13 p. lokak, 1,396 §. — 5) S:n 13 p. maalisk. 385 §. — 6) S:n 23 p. 
lokak. 1,460 §. —7) S:n 13 p. maalisk. 384 §. — 8) S:n 3 p. helmik. 178 §. —9) Rkmrin jstn 
pöytäk. 7 p. tammik. 126 §. — 10) Rkmrin pöytäk. 7 p. tammik. 17 §. 
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samaten kehoittaa kamarin edustajaa kaupungin ja valtion välistä tilus-
vaihtokysymystä käsittelemään asetetussa komiteassa kiirehtimään kysymyk-
sen ratkaisua, jotta kaupunki saisi Lapinniemen eteläosan käyttöoikeuden, 
sekä ryhtymään metsähallituksen kanssa neuvotteluihin alueella olevan halko-
varastopaikan osittaisesta luovuttamisesta kaupungille ja mainitulle pai-
kalle johtavan rauta tieraiteen lunastamisesta; sekä 

kehoittaa talonisännöitsijää ryhtymään toimenpiteisiin, jotta liikenne-
väylällä sijaitseva huvila poistettaisiin ja jotta johonkin Salmisaaren huvi-
loista voitaisiin sijoittaa työkonttori. 

Edelleen kamari päät t i 1) ehdottaa kreikkalais-katoliselle kirkkohallinnolle, 
etlä tämä ryhtyisi tarpeellisiin toimenpiteisiin, jotta kaupunki niin pian kuin 
mahdollista kesän kuluessa saisi haltuunsa suunniteltua Salmisaaren liikenne-
väylää varten tarvittavan kreikkalais-katolisen hautausmaan alueen, josta kor-
vaukseksi annettaisiin maa-alue entiseltä venäläisen sotaväen hautausmaalta. 

Sen ohessa annettiin1) kaupunginjohtajan toimeksi neuvotella asiasta 
kirkkohallinnon valitsemien edustajain kanssa sekä kehoittaa rakennuskontto-
ria laatimaan ehdotus venäläisen sotaväen hautausmaan käyttämisestä. 

Länsisataman liikenneväylä. Sandvikens aktiebolag nimisen yhtiön tehtyä 
ehdotuksen Antinkadun pitentämisestä satamaradan yli ja Voinvientiosuusliike 
Valion ehdotettua, että Vladimirinkatu levennettäisiin sekä Aug. Ludv. Hart-
valls mineralvattenfabrik aktiebolag nimisen yhtiön tiedusteltua, halusiko 
kaupunki mahdollisesti järjestääkseen uuden liikenneväylän Länsisatamaan 
lunastaa yhtiön omistamat IV kaupunginosan korttelissa n:o 154 Lapinlahden-
kadun 6:ssa ja Malminkadun 10:ssä sijaitsevat tontit, päät t i2) rahatoimikamari 
antaa kaupunginjohtaja A. Castrenin ja kaupunginasemakaava-arkkitehti B. 
Brunilan tehtäväksi neuvotella asiasta asianomaisten kanssa. 

Kesänaikainen katuvalaistus. Rahatoimikamari päätt i3) , että katuva-
laistus n. s. puoliyönlampuilla lopetettaisiin toukokuun 15 p:nä ja aloitettaisiin 
jälleen elokuun 7 p:nä sekä että kokoyönlamppuja ei sytytettäisi toukokuun 27 
p:n ja heinäkuun 27 p:n välisenä aikana. 

Katuvalaistuksen lisääminen. Poliisimestarin ja Kivelän sairaalan johta-
jan esityksestä sähkölaitos oli käytettävinään olevin varoin järjestänyt paran-
netun valaistuksen It. viertotielle talojen n:o 26 ja 31 välille sekä Hesperian-
kadulta Kivelän sairaalaan vievälle tielle, ja kamari hyväksyi4) nämä toimen-
piteet. 

Koska katuvalaistus Kaisaniemen- ja Vuorikatujen risteyksessä oli epä-
tyydyttävä, osoitti5) kamari käyttövaroistaan 3,500 markkaa sen parantami-
seksi ja antoi sähkölaitokselle tehtäväksi ryhtyä tästä aiheutuviin toimenpitei-
siin. 

Uuden sähkölampun asettamiseksi6) Agrikolankadun talon n:o 7 kohdalle 
kamari osoitti käyttövaroistaan 750 markkaa sekä sähkö valaistuksen järjestä-
miseksi 7) Rautalammintielle ja Pakaankadulle samaten käyttövaroistaan 
6,000 markkaa. 

Ruotsin kuninkaan vierailu. Rahatoimikamari val tuutt i8) kaupungin 
edustajan siinä komiteassa, jonka tuli laatia ohjelma Ruotsin kuninkaan vierai-
lua varten kaupungissa, päättämään katuvalaistuksen lisäämisestä sen aikana 
kaupungin keskiosissa käyttämällä tähän tarkoitukseen enintään 6,000 mark-

Rkmrin pöytäk. 6 p. hehnik. 201 §. — 2) S:n 7 p. huhtik. 522 § ja 28 p. huhtik. 637 §. 
— 3) S:n 8 p. toukok. 711 § ja 14 p. heinäk. 1,066 §. — 4) Rkmrin jstn pöytäk. 7 p. tammik. 
124 ja 125 §§. —• 5) Rkmrin pöytäk. 13 p. hehnik. 232 a §. — 6) S:n 6 p. marrask. 1,513 §. 
— 7) S:n 27 p. maalisk. 454 §. —8) S:n 14 p. heinäk. 1,067 §. 
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kaa niistä varoista, jotka vastedes osoitettaisiin mainittuun vierailuun liitty-
vien kustannusten peittämiseksi. 

Sähköjohtojen siirto. Koska It. viertotien leventämisen johdosta oli välttä-
mätöntä siirtää eräitä sähköjohtopylväitä ja sähkölaitos oli anonut varoja siir-
ron kustantamiseksi, päät t i1) rahatoimikamari, että mainitut kustannukset 
suoritettaisiin It. viertotien leventämistä varten myönnetystä määrärahasta. 

Määrärahoja Munkkisaaren töitä varten. Rahatoimikamari osoitti2) pää-
luokan Kaupungin kiinteä omaisuus kohdalle merkityistä käyttövaroistaan 
3,897: 30 markkaa laskun mukaan suoritettavaksi sähkölaitokselle uuden pää-
johdon vetämisestä Munkkisaaren tehdasrakennuksen tavarahissille. 

Samoista varoista kamari myönsi 5,000 markkaa3) Munkkisaaren päära-
kennuksen ja n. s. satulasepäntyöpajarakennuksen välisen lämpöjohdon kun-
toon panettamiseksi sekä yleisistä käyttövaroistaan 300 markkaa 4) kahden 
sähkölampun asettamiseksi mainitulle saarelle. 

Korvauksen suorittaminen sähköjohdoista. Ravintolanpitäjä H. Koposelle 
rahatoimikamari osoitti5) käyttövaroistaan 406:60 markkaa korvaukseksi 
Eteläsatamaan satamatyöläisille rakennettuun paviljonkiin hänen toimes-
taan johdetuista ulkosähköjohdoista, koska kaupunki oli kustantanut muiden 
samanlaisten paviljonkien vastaavat johdot. 

Tilapäinen Suomenlinnan paviljonki. Suomenlinnan komendantin ano-
muksesta annettiin6) sähkölaitokselle toimeksi järjestää sähkövalaistus Suo-
menlinnan liikennettä varten luovutettuun tilapäiseen paviljonkiin, ja tarkoi-
tukseen osoitettiin 500 markkaa rahatoimikamarin käyttövaroista. 

Kaasujohdon vetäminen Kaivohuoneelle. Rahatoimikamari myöntyi7) 
johtaja K. E. Jonssonin tekemään anomukseen, että Kaivohuoneen keittiöön 
vedettäisiin kaasujohto kaupunginpuutarhurin antamien ohjeiden mukaisesti 
sekä muuten ehdoin, että johtaja Jonsson vuokrasopimuksensa mukaisesti 
viipymättä panetti kuntoon Kaivohuoneen alueella olevat istutukset sekä niitä 
ympäröivän aitauksen. Työstä aiheutuvat kustannukset, 8,500 markkaa, oli 
suoritettava kamarin käyttövaroista. 

Koska sittemmin havaittiin, että kaasujohdon tuli olla paksumpi ja että 
se oli sijoitettava syvemmälle kuin erisin oli aiottu, jotta kaasunkäyttö olisi 
talvisaikaankin mahdollinen, osoitti8) rahatoimikamari tarkoitukseen 6,500 
markkaa lisää käyttövaroistaan. 

Saaristolaivojen puhelinjohdot. Rahatoimikamari päätti9) , että ne Kei-
sarinkarinlaiturilla olevat puupylväät, joihin saaristolaivojen puhelinjohdot 
olivat kiinnitetyt, poistettaisiin kaupungin toimesta ja niiden sijaan pysty-
tettäisiin 3 rautapylvästä, joihin kiinnitettäisiin myöskin laiturin valaise-
miseksi tarvi t tavat lamput. Tästä aiheutuvat kustannukset, enintään 4,000 
markkaa, oli jaettava tasan kaupungin ja saaristolaivojen omista jäin kesken 
sekä ennakolta maksettava kaupunginkassasta. 

Rahatoimikamari osoitti10) maksettavaksi talousarvion ulkopuolella 
2,938: 30 markkaa kaasulaitokselle valaistuspylväiclen pystyttämisestä Keisa-
rinkarille, Oikeudesta kiinnittää pylväihin puhelinjohtoja oli Nyländska skär-
gärdsaktiebolaget nimiseltä yhtiöltä velottava 600 markkaa ja Borgä äng-
fartvgsaktiebolag nimiseltä yhtiöltä 200 markkaa kerta kaikkiaan, ja yhtiöt 

1) Rkmrin pöytäk. 2 p. kesäk. 871 §. — 3) Rkmrin jstn pöytäk. 16 p. kesäk. 2,240 §. — 
3) Rkmrin pöytäkö 2 p. lokak. 1,329 §. — 4) Rkmrin jstn pöytäk. 7 p. lokak. 3,319 §. — 5) S:n 
13 p. toukok. 1,755 §. — 6) S:n 23 p. jouluk. 4,478 §. — 7) Rkmrin pöytäk. 8 p. toukok. 702 §. 
—• 8) S:n 22 p. toukok. 810 - 9) S:n 14 p. heinäk. 1,069 §. - 10) Rkmrin jstn pöytäk. 9 p. 
syysk. 2,934 §. 
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olivat velvolliset korvauksetta poistamaan johdot, jos pylväät vastaisuudessa 
siirrettiin. 

Itäisen Eläintarhan lammikkojen luona oleva puistoalue. Koska rautatien 
laajennustyöt ja septik-tankin turmeltumisen johdosta seisomaan jäänyt vie-
märivesi olivat vahingoittaneet itäisen Eläintarhan lammikoiden luona olevia 
puistolaitteita, osoitti1) rahatoimikamari käyttövaroistaan 12,000 markkaa 
mainitun alueen kuntoon panettamiseksi. Samalla oli rautatiehallitusta kehoi-
tettava valitsemaan edustaja yksissä neuvoin kaupunginpuutarhuri J. E. 
Blomquistin kanssa arvioimaan valtionrautateiden töiden puistolle aiheuttamia 
vahinkoja. 

Puiden ja pensaiden istuttaminen. Yleisten töiden pääluokkaan puiden is-
tuttamista varten rahatoimikamarin määräyksen mukaan merkitystä määrä-
rahasta kamari osoitti 3,500 markkaa puiden istuttamiseksi Tehtaankadun ja 
Annankadun sekä Toukolan kansakoulujen pihamaille2), 2,000 markkaa 16 
lehmuksen istuttamiseksi Käpylän Pohjolantielle3) sekä 14,000 markkaa pie-
nehkön istutuksen järjestämiseksi Fredrikinkadun pohjoispäähän4). Viimeksi-
mainittuun tarkoitukseen kamari myönsi4) lisäksi 8,000 markkaa Fredrikin-
kadun lopputasoitukseen tonttien 68 ja 81 kohdalta merkitystä määrärahasta. 

Kaupunginpuutarhuri sai tehtäväkseen5) antaa istuttaa muutamia pen-
saita ja koristekasveja Fylgia nimisen lastentarhan pihamaalle. Tästä aiheutu-
vat kustannukset oli suoritettava rahatoimikamarin käyttövaroista. 

Humlevikin huvilan vesijohdot. Johtaja E. Paulig oikeutettiin6) kaivatta-
maan maata Kivelän sairaalan alueella Humlevikin huvilaan teetettyjen uusien 
vesijohtojen yhdistämiseksi mainitulla alueella olevaan pääjohtoon. 

Osmontien alainen vesijohto. Rahatoimikamari päätti7), että Käpylän 
Osmontien alainen vesijohto pitennettäisiin 40 m. ja että tästä johtuvat kus-
tannukset, 13,500 markkaa, suoritettaisiin vuoden 1924 talousarvioon erinäisiä 
omakotialueiden vesijohtotöitä varten merkitystä määrärahasta, jonka ylijäämä 
oli siirtynyt vuoteen 1925. 

Korkeasaarella suoritettavat korjaukset Uusien vesijohtoputkien asetta-
miseksi Korkeasaaren ravintolarakennukseen kamari osoitti8) käyttövarois-
taan 4,000 markkaa. 

Viemciriverkon ulottaminen Fredriksbergiri tilan maalle. Komitea, joka oli 
asetettu9) valmistelemaan kysymystä Suomen karjakeskuskunnan Fredriks-
bergin tilan maalle rakennettavaksi suunnitellun teurastamon likaviemärin 
yhdistämisestä kaupungin Eläintarhassa olevaan septik-tankkiin, ilmoitti, 
ettei se ollut voinut päästä asiasta yksimielisyyteen osuuskunnan kanssa, 
minkä johdosta rahatoimikamari päätti1 0) vapauttaa komitean tehtävästään 
ja poistaa asian dianoistaan. 

Septik-tankin uudestaanrakentaminen. Koska rautatien laajennustyöt olivat 
vahingoittaneet kaupungin Eläintarhassa olevaa septik-tankkia, p ä ä t t i n ) 
rahatoimikamari kehoittaa rautatiehallitusta ottamaan osaa sen uudestaan-
rakentamisesta johtuviin kustannuksiin suorittamalla 1,087,000 markkaa, 
minkä ohessa kaupungin yleisten töiden hallitusta kehoitettiin aikanaan 
lähettämään ehdotus paikalle rakennettavaksi laajennetuksi septik-tankki-
laitokseksi. 

Rkmrin pövtäk. 12 p. kesäk. 950 §. — 2) S:n 15 p. syysk. 1,233 §. — 3) Rkmrin jstn 
pöytäk. 13 p. toukok. 1,764 — 4) Rkmrin pövtäk. 9 p. lokak. 1,355 §. — 5) S:n 28 p. 
huiitik. 652 — 6) Rkmrin jsln pöytäk. 11 p. elok. 2,685 §. •— 7) Rkmrin pöytäk. 5 p. tou-
kok. 694 §. —~8) S:n 4 p. jouluk. 1 , 6 8 3 * - - ") Ks. vuod. 1923 kert. siv. 258. — 10) Rkmrin 
pöytäk. 24 p. maalisk. 419 §. — l r) S:n 27 p. maalisk. 459 §; ks. myös tätä kert. siv. 50. 
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Eteläsataman viemärijohdot. Muutamain Kauppatorilla harjoitettua kala-
kauppaa haittaavien epäkohtain poistamiseksi rahatoimikamari päät t i1) 
antaa kaupungin yleisten töiden hallitukselle toimeksi suorituttaa eräitä pieneh-
köjä Eteläsatamaan laskevia viemärijohtoja koskevia töitä. Päätöksestä aiheu-
tuvat kustannukset oli maksettava vuoden 1926 talousarvioon merkittävästä 
kanavien ja viemärijohtojen täydennysmäärärahasta. 

Hätäaputyöt. Sittenkuin rahatoimikamarille oli tehty esityksiä hätäapu-
töiden alkuun panettamisesta, päät t i 2) kamari kehoittaa kaupungin yleisten 
töiden ja teknillisten laitosten hallituksia viipymättä ryhtymään niihin töi-
hin, joita varten oli määrärahat kuluvan vuoden talousarviossa ja jotka voitiin 
suorittaa talvisaikaan. Samalla kamari päätti kääntyä puolustusministeriön 
puoleen anoen, että valtio antaisi hätäaputyönä poistaa Turun kasarmin 
alueella olevat kivi- ja soraläjät. 

Puolustusministeriön insinööriosasto ilmoitti3) sittemmin, ettei se käytet-
tävien määrärahain puutteessa voinut ryhtyä kamarin anomiin toimenpitei-
siin. 

Rahatoimikamari päät t i 4) kehoittaa rakennuskonttoria jatkamaan Län-
sisatamassa, Munkkiniemen- ja Paciuksenkaduilla sekä Pasilan uudelle asemalle 
vievällä tiellä käynnissä olevia hätäaputöitä käyttäen tähän etuantia kaupun-
ginkassasta, kunnes kaupunginvaltuusto päättäisi asian. Valtuustolta oli 
tähän tarkoitukseen anottava 450,000 markan suuruista määrärahaa. 

Rahatoimikamari päät t i5) kehoittaa kaupungin yleisten töiden ja tek-
nillisten laitosten hallituksia ottamaan harkittavaksi, mitkä ehdotetuista töistä 
voitiin suorittaa talvisaikaan sekä mitä muita sopivia töitä työttömyyden 
sattuessa voitaisiin suorittaa seuraavana vuonna. Samalla kamari päätti kier-
tokirjelmässä kehoittaa kaupungin hallituksia ja lautakuntia ottamaan har-
kittavakseen, oliko niiden alaisissa hallinnonhaaroissa lähitulevaisuudessa 
odotettavissa tarpeita, joita tosin ei olisi pakko tyydyttää lähinnä seuraavana 
vuonna, mutta joiden aiheuttamat työt soveltuisivat hätäaputöiksi ja jotka 
siis voitaisiin tarpeen vaatiessa suorittaa tai aloittaa tulevana talvena. 

Lentoliikenteen aiheuttamat järjestelyt. Kaupungin yleisten töiden hallituk-
selle annettiin6) tehtäväksi laatia ehdotus lentoliikenteelle tarpeellisten lait-
teiden, kuten lentokenttäin, lentosataman v. m. järjestämiseksi. 

Radiolaitteiden valvonta. Rahatoimikamari päät t i 7) anoa maistraatilta 
toimenpiteihin ryhtymistä radiolaitteiden valvonnan tehostamiseksi. 

Radioantennit. Eräiden henkilöiden anottua oikeutta vetää radioanten-
nejä kaupungin katujen yli rahatoimikamari päät t i8) anomuksista antamis-
saan lausunnoissa puoltaa niiden hyväksymistä. 

Autopuhelimet. Eräiden vuokra-autonomistajain anottua oikeutta puhe-
linkaappien pystyttämiseen tai että puhelimia hankittaisiin eräille autoase-
mille, rahatoimikamari päätti9): 

osoittaa käyttövaroistaan 8,000 markkaa uusien puhelinkaappien pys-
tyttämiseksi seuraaviin paikkoihin: katolisen kirkon luo, Tehtaankadun ja 
Armfeltintien kulmaukseen, Fredrikintorille, rautatienaseman pääsisäänkäy-
tävän edustalle, Arkadian-ja Pohj. Rautatienkatujen kulmaukseen, Kansallis-
museon edustalle, Länt. viertotien ja Kammionkadun kulmaukseen, It. vier-

Rkmrin pöytäk. 30 p. jouluk. 1,869 §. —2) S:n 13 p. tammik. 84 §. — 3) S:n 13 p. 
helmik. 236 §. — 4) S:n 24 p. maalisk. 445 §. — 5) S:n 5 p. kesäk. 893 §. — 6) S:n 7 p. heinäk. 
1,060 §. — 7) S:n 17 p. helmik. 264 §. — 8) Rkmrin jstn pöytäk. 13 p. toukok. 1,756 §, 28 p. 
lokak. 3,716 ja 3,717 §§, 11 p. marrask. 3,897—3,900 §§ sekä 25 p. marrask. 4,163 ja 4,164 §§. 
— 9) Rkmrin pöytäk. 16 p. tammik. 91 §. 
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totien ja Vaasankadun kulmaukseen, Kirkko- ja Nikolainkatujen kulmauk-
seen, Katajanokalle Länt. Satamakadun varrelle, Lapinlahden- ja Ruoholah-
denkatujen kulmaukseen sekä Bulevardin- ja Annankatujen kulmaukseen; 

tilata Helsingin puhelinyhdistykseltä 12 vuokrapuhelinta; 
kehoittaa rakennuskonttoria yksissä neuvoin poliisilaitoksen kanssa sijoit-

tamaan kyseelliset puhelinkaapit; 
että puhelimet oli järjestettävä niin, että niistä myöskin voi soittaa; sekä 
että puhelimiin oli asetettava n. s. Tallinnan mikrofonit. 
Edelleen kamari osoitti1) 1,600 markkaa käyttövaröistaan käytännössä 

olevien autopuhelimien muuttamiseksi siten, että niistä myöskin voisi soittaa. 
Auto puhelinkeskus. Rahatoimikamari päät t i2) toistaiseksi jättää huo-

mioon ottamatta tehdyn ehdotuksen erityisen autopuhelinkeskuksen järjestä-
misestä sen perustamisesta ja käytöstä aiheutuvien runsaiden kustannusten 
johdosta. 

Raitioteiden katselmus. Sittenkuin Hämeenkadun ja diakonissalaitoksen 
välisellä uudella raitiotielinjalla toimitetun katselmuksen pöytäkirja oli jätetty 
rahatoimikamarille, oikeutti3) kamari Raitiotie- ja omnibusosakeyhtiön aloit-
tamaan mainitun linjan liikennöimisen. 

Käpylään vievä raitiotielinja hyväksyttiin4), sittenkuin sen katselmus oli 
asianmukaisessa järjestyksessä toimitettu, ja Raitiotie- ja omnibusosakeyhtiön 
kanssa tehdyssä sopimuksessa mainituksi liikennerajaksi vahvistettiin Pakaan-
ja Elimäenkatujen risteys; asiamies sai tehtäväkseen laatia ehdotuksen tästä 
aiheutuvaksi mainitun sopimuksen lisäykseksi. Jos It. viertotien ja Elimäen-
kadun välinen liikenne kasvaisi niin suureksi, että siitä aiheutuisi haittaa, 
olisi yhtiöllä oikeus tehdä ehdotus liikennerajan siirtämisestä linjan It. vierto-
tiellä olevaan lähtökohtaan. 

Raitiotieraiteiden siirtäminen. Koska Länt. viertotietä paraikaa levennet-
tiin, päät t i 5) rahatoimikamari kehoittaa Raitiotie- ja omnibusosakeyhtiötä 
siirtämään mainitulla viertotiellä, Kansallismuseon kohdalla olevat raitio-
tieraiteet keskelle viertotietä. 

Rakennuskonttorin ilmoitettua, että Helsinginkadun ja satamaradan yli 
vievän sillan välinen It. viertotien osa kivettäisiin nupukivillä sekä että maini-
tulla katuosalla olevat raitiotieraiteet oli siirrettävä, ei kuitenkaan heti, koska 
aluksi ainoastaan kadun toinen puoli kivettäisiin, päät t i6) rahatoimikamari 
ilmoittaa Raitiotie- ja omnibusosakeyhtiölle, että kyseelliset raiteet vastedes oli 
siirrettävä rakennuskonttorin määräämällä tavalla, mistä yhtiön tuli tarkem-
min sopia konttorin kansa. 

Raitiotien poistaminen. Tehty ilmoitus Turun kaakelitehdas osakeyhtiön 
Sörnäsiin, Andstenin tehdas osakeyhtiön tontin kohdalle katuun laskemien 
raiteiden poistamisesta merkittiin7) pöytäkirjaan. 

Pakaan rautatieraiteet. Osakeyhtiö Lautatarha oli anonut oike-
utta saada rakentaa Teollisuuskadulle pistoraide, minkä johdosta raha-
toimikamari kehoitti8) kaupungin yleisten töiden hallitusta ryhtymään toi-
menpiteisiin, jotta toinen niistä kahdesta rautatieraiteesta, joita varten 
vuonna 1921 oli myönnetty 360,000 markan suuruinen määräraha, saataisiin 
rakennetuksi. Töihin oli ryhdyttävä ajankohdalla, jolloin työntekijäin luku-
määrä kaupungin yleisissä töissä oli tavallista pienempi. Työstä aiheutuvat 

Rkmrin jstn pöytäk. 4 p. maalisk. 879 §. —2) Rknirin pöytäk. 10 p. marrask. 1,548 §. 
— 3) S:n 30 p. kesäk. 1,041 §. —4) S:n 15 p. jouluk. 1,748 §; ks. tätä kert. siv. 26. — 5) Rkmrin 
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kustannukset, jotka arvioitiin 300,000 markaksi, kun taas vuoden 1921 suunni-
telman toteuttaminen nyt olisi tullut maksamaan 560,000 markkaa, oli suoritet-
tava edellä mainitusta siirtomäärärahasta. Samalla annettiin hallitukselle tehtä-
väksi anoa rautatiehallitukselta, että valtionrautateiden alueelle tulevat raiteet 
ja vaihteet rakennettaisiin rautatiehallituksen toimesta kaupungin kustannuk-
sella, kuitenkin siten, että vaihteiden ja raiteiden arvioitu hinta, 56,000 markkaa, 
vähennettäisiin kustannuksista, minkä lisäksi rautatiehallitukselta oli pyydet-
tävä saada ostaa tarvittava soramäärä, n. 1,500 m3. 

Neuvottelujen jälkeen rautatiehallitus sittemmin oli hyväksynyt ehdo-
tuksen sivuraiteen rakentamisesta valtionrautateiden alueelle Teollisuus-
kadun varrelle, ja rahatoimikamarikin p ä ä t t i p u o l e s t a a n hyväksyä tämän 
ehdotuksen, joka sisälsi seuraavat ehdot: 

Työ suoritetaan kaupungin kustannuksella oheenliitetyn piirustuksen 
mukaan noudattaen rautatierakennuksia varten vahvistettuja yleisiä ohjeita 
ja määräyksiä, ja sen suoritusta valvoo joko asianomainen ratainsinööri, jolle 
kaupungin on suoritettava kohtuullinen korvaus sopimuksen mukaan, tai 
myöskin kaupungin omat teknilliset johtajat, ollen raide viimemainitussa 
tapauksessa asianomaisen ratainsinöörin toimesta tarkastettava ja hyväksyt-
tävä, ennenkuin se avataan liikenteelle, Raiteen liittäminen valtionrauta-
teiden rataverkkoon on joka tapauksessa tapahtuva ratainsinöörin valvonnan 
alla. Työpalkat suoritetaan välittömästi työmiehille; 

Kaupunki huolehtii voimassa olevien asetusten mukaisesta työntekijäin 
vakuuttamisesta tapaturman varalta; 

Valtionrautatiet luovuttavat niiden alueelle lankeavaa raideosaa varten, 
niin pian kuin tämä osoittautuu mahdolliseksi: radasta murrettuja kiskoja 
sidekiskoineen ilmaiseksi sekä kaksi vaihdetta ja muut tarvittavat uudet tarve-
aineet varaston markkinahinnasta. Soraa luovutetaan 2 markan hinnasta 
m3:ltä. Kaikista luovutettavista tarveaineista suoritetaan sitäpaitsi säädetyt 
rahti- sekä kuormaus- ja purkausmaksut. 

Kaikki kustannukset tarveaineista kaupunki suorittaa etukäteen, ennen-
kuin tavarat annetaan sille; 

Valtionrautatiet lainaavat työtä varten tarpeellisia työkaluja, jotka kau-
punki sitoutuu palauttamaan moitteettomassa kunnossa, korvaten kadonnei-
den tai vioittuneiden työkalujen hinnan ja suorittaen korvausta kulumisesta 
arvion mukaan; 

Valtionrautateiden alueelle lankeava raideosa jää kaikkine laitteineen 
valtionrautateiden omaisuudeksi, jotka myös pitävät sen kunnossa ja puhtaana; 
valtionrautateiden alueen ulkopuolella oleva raideosa taas on kaupungin toi-
mesta kunnossa- ja puhtaanapidettävä, myöskin lumesta ja jäästä; kuitenkin 
valtionrautatiet toimittavat talvisaikaan auraamisen, milloin tarve vaatii ja 
se muuten on mahdollista: 

Kaupunki sitoutuu kustantamaan ne varmuuslaitteet, jotka raiteen liiken-
teen turvaamiseksi nyt tai vastaisuudessa katsotaan tarpeelliseksi; 

Kaupunki sitoutuu raiteen vastaiseen liikennöimiseen nähden noudatta-
maan niitä määräyksiä, joita on annettu tai vastedes annetaan samankaltaisten 
raiteiden liikennöimistavasta ja kuljetusmaksuista, samoin myös tätä raidetta 
varten mahdollisesti annettavia erikoismääräyksiä, sekä huolehtimaan siitä, 
ettei mitään esineitä asetela raiteelle tai niin lähelle sitä, että tästä saattaisi 

') Rkmriu pöytäk. 13 p. lokak. 1,303 §. 
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aiheutua vaaraa valtionrautateiden henkilökunnalle tai liikkuvalle kalus-
tolle; 

Kaupunki sitoutuu vastaamaan kakista vahingoista ja haitoista sekä 
niistä aiheutuvista kustannuksista, jotka raidetta liikennöitäessä mahdolli-
sesti johtuvat tulipalojen sattuessa, myöskin siinä tapauksessa, että tulipalo 
on aiheutunut valtionrautateiden vetureista lähteneistä kipinöistä; sekä 

Kaupunki sallii raiteen mahdollisen siirtämisen tai sen poistamisen val-
tionrautateiden alueelta, jos rautatiehallitus vastaisuudessa katsoo sen tar-
peelliseksi. 

Nämä ehdot ovat rautatiehallituksen puolelta voimassa ainoastaan edel-
lyttäen, että raiteen rakentaminen suoritetaan loppuun vuoden 1926 kuluessa. 

Tätä sopimusta, joka laadittiin kaksin kappalein, yksi kummallekin sopi-
muksentekijälle, ei rautatiehallituksen suostumuksetta saanut siirtää kolman-
nelle. 

Hyväksyen edellä mainitun sopimuksen rahatoimikamari päätti, että 
kohtaan 8 sisältyvät määräykset oli otettava huomioon kyseellisen raiteen var-
rella olevien alueiden vuokrasopimuksia laadittaessa. 

Rautatietoimiluvan pifentäminen. Rahatoimikamarin anottua*) valtio-
neuvostolta Oulunkylän ja Hertonäsin välisen rautatien toimiluvan pitentä-
mistä oli valtioneuvosto heinäkuun 23 p:nä 1925 suostunut2) anomukseen ja 
määrännyt, että rakennustyöt oli aloitettava viimeistään elokuun 9 p:nä 
1927 ja suoritettava loppuun kuuden vuoden kuluessa mainitusta päivästä 
lukien. 

Rautatieraiteiden liikennöiminen. Sittenkuin oli saapunut ilmoitus, että 
valtionrautatiet olivat kieltäytyneet liikennöimästä kaupungille Hietalahden 
laiva telakalta ja konepajalta siirtynyttä rautatieraidetta, pää t ti 3) rahatoimi-
kamari tiedustella rautatiehallitukselta, millä ehdoilla hallitus oli suostuvainen 
välittämään liikennettä mainitulla raiteella. 

Rautatiehallituksen tiedusteluun antamassaan vastauksessa rahatoimi-
kamari ilmoitti4), että veturimallit NI ja OI voivat liikennehtiä kaikilla Etelä-
ja Länsisatamain rantasiltaraiteilla lukuunottamatta Makasiininrannan ja 
Rahapajanrannan raiteita, kuitenkin siten, että mainittuja vetureita kernaim-
min oli käytettävä ainoastaan satamaradan pää- ja järjestelyraiteilla ja vain 
poikkeustapauksissa kuormausraiteilla. Samaten voivat sarjan I 3 veturit 
liikennehtiä Rahapajanrannan rantaraiteilla, paitsi lähinnä rantasiltaa sijait-
sevan raiteen makasiinin n:o 9 luoteispuolella olevalla osalla. Edelleen kamari 
huomautti, ettei satamaradan siltain ja rumpujen kantavuutta ollut kaupun-
gin puolesta tarkastettu. 

Jätteiden kuormauspaikat ja lumenkaatopaikat. Rahatoimikamari vah-
visti5) paikat, joilla jätteitä sai kuormata rautatievaunuihin, sekä lumenkaa-
topaikat. 

Sturenkadun silta. Suomen osuuskauppojen keskuskunnan r. 1. tiedustel-
tua, miten suuri osuus keskuskunnan tuli suorittaa kaupungille Sturenkadun 
suuntaan satamaradan vii rakennettavaksi suunnitellun sillan kustannuksista 
siinä tapauksessa, että keskuskunnan hallussa oleva pistoraide saisi jäädä 
paikoilleen, päät t i6) rahatoimikamari ilmoittaa, että keskuskunnan osuus 
Sturenkadun sillan rakentamisesta 22 metrin levyiseksi nousisi 612,500 mark-

Rkmrin pöytäk. 16 p. kesäk. 971 §. — 2) Rkmrin jstn pöytäk. 11 p. elok. 2,610 §. — 
3) Rkmrin pöytäk. 9 p. kesäk. 904 § ks. myös tätä kert. siv. 43. — 4) Rkmrin pöytäk. 9 p. 
kesäk. 903 §. - 5) Rkmrin jstn pövtäk. 7 p. tammik. 127 §. — 6) Rkmrin pöytäk. 8 p. toukok. 
707 §.' 
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kaan sekä anoa, eitä keskuskunta niin pian kuin mahdollista ilmoittaisi kama-
rille, suostuiko se suorittamaan mainitun määrän. 

Seurasaaren sillan ajoliikenne. Rahatoimikamari päätti1) , että kuormien 
kuljetus Seurasaareen vievällä sillalla oli ulkomuseolle ja ravintolalle sallittu 
ainoastaan tiistaisin ja perjantaisin klo 7—11 ap. sekä muina päivinä ainoas-
taan Seurasaaren kaitsijan erityisellä luvalla. 

Ruoholahden sataman rautatieraiteiden yli vievä silta oli purettava2) , 
koska yleisö ei sitä käyttänyt ja koska sen välttämätön korjaaminen olisi 
Lullut kalliiksi. 

Lauttasaaren johtoloistot. Merenkulkuhallitus ilmoitti3) toukokuun 9 p:nä 
toimitetun katselmuksen hojalla ottaneensa hoidettavakseen ja kunnossapidet-
täväkseen kaupungin rakennuttamat Lauttasaaren ja Saukonkarin johtoloistot. 

Lotjain, hylkyjen y. m. poistaminen satama-alueelta. Rahatoimikamari 
päätt i4) anoa valtioneuvostolta, että Kruunuvuorenselälle uponneen Europa 
nimisen höyrylaivan hylky kokonaan poistettaisiin. 

Kaupunginvaltuuston vuonna 1924 antaman valtuuden nojalla rahatoimi-
kamari päät t i5) anoa valtioneuvostolta, että eräät valtion omistamat lotjat, 
kojut y. m. poistettaisiin Katajanokan satama-alueelta. 

Edelleen kamari päät t i 6) anoa maistraatilta, että maistraatti kuulutuk-
sella kehoittaisi kaupungin satama-alueille uponneiden lotjien mahdollisia 
omistajia lyhyen määräajan kuluessa poistamaan ne. Ellei kehoitusta nou-
datettu, tuli rakennuskonttorin saada niiden poistaminen toimekseen ja asian-
mukaisessa järjestyksessä hankkia tähän mahdollisesti tarvittava määräraha. 

Ruotsin kuninkaan odotettavissa olevan vierailun johdosta annettiin7) 
sittemmin kaupungin yleisien töiden hallituksen toimeksi poistaa lotja- y. m. 
hylyt Mustikkamaan ja erinäisten muiden kaupungin alueiden rannoilta. 

Sakko maihin astumisesta Hertonäsissä. Asiamiehelle annettiin8) tehtä-
väksi määrätä uhkasakko Hertonäsin Tornäsin rantaan nousemisesta. 

Uudenmaan läänin maaherra vahvisti9) sittemmin heinäkuun 8 p:nä 200 
markan sakon luvattomasta maihinnoususta edellämainitulle alueelle, minkä 
jälkeen rahatoimikamari antoi rakennuskonttorin tehtäväksi laatia ja asettaa 
alueelle kolme ilmoitustaulua, joihin oli painettu maaherran edellä mainitun 
päätöksen jäljennös. 

Kyläsaaren uimarannan parantaminen. Sosialilautakunnan ilmoitettua, 
että Kyläsaaren uimarannassa oli paljon lasinsirpaleita, joita juopuneet henki-
löt olivat sinne heitelleet, päätti rahatoimikamari10) kehoittaa rakennuskont-
toria ryhtymään toimenpiteisiin rannan siistimiseksi, minkä ohessa poliisi-
mestarilta päätettiin anoa, että saarelle asetettaisiin poliisikonstaapeli tai, 
ellei tämä ollut mahdollista, siellä toimitettaisiin tiheitä etsiskelyjä juopunei-
den henkilöiden ja vahingontekijäin pidättämiseksi. 

Rahatoimikonttorin huoneiston muutosrakennustyöt. Rahatoimikamari 
päätt i1 1) antaa rakennuskonttorin tehtäväksi välikaton rakentamisen raha-
toimikonttorin kirjanpitohuoneeseen, joka siten jakautuisi kahteen kerrok-
seen; 25,000 markaksi arvioidut kustannukset oli suoritettava kaupungintalon 
korjauksia varten olevasta määrärahasta, josta näytti jäävän melkoinen säästö. 

r) Rkinrin jstn pöytäk. 27 p. toukok. 1,847 §. — 2) Rkmrin pöytäk. 6 p. maalisk. 354 §. —• 
з) Rkmrin jstn pöytäk. 28 p. elok. 2,741 §. — 4) Rkmrin pöytäk. 9 p. tammik. 55 §. — 5) S:n 9 
p. tammik. 56 §; ks. myös vuod. 1924 kert. siv. 20. — 6) Rkmrin pöytäk. 2 p. kesäk. 883 §. 
— 7) Rkmrin jstn pöytäk. 11 p. elok. 2,696 §. — 8) Rkmrin pöytäk. 7 p. tammik. 39 §. — 
!') Rkmrin jstn pöytäk. 16 p. kesäk. 2,236 — 10) Rkmrin pövtäk. 22 p. toukok. 807 §. — 
и ) S:n 28 p. lieinäk. 1,078 §. 
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Kaupungintalon perustuksen lujittaminen. Koska kaupungintalon Kala-
riinankadun puoleiseen siipirakennukseen oli ilmaantunut halkeamia, päät t i1) 
rahatoimikamari, että mainitun siipirakennuksen perustus lujitettaisiin beto-
nipylväillä; tästä aiheutuvien kustannusten peittämiseksi oli käytettävä kau-
pungintalon perustuksen lujittamiseen myönnetyn talousarvion määrärahan 
varoja. 

Poliisilaitoksen huoneistojen korjaukset. Kesäkuun 1 p:stä poliisilaitoksen 
käytettäväksi luovutettavan, Aleksanterinkadun talossa n:o 26 sijaitsevan enti-
sen kahvilahuoneiston korjauksiin rahatoimikamari osoitti2) käyttövaroistaan 
8,200 markkaa. Rouva S.Ekmanin anomuksen' 15,000 markan korvauksen 
suorittamisesta siitä, että hän talvella oli perusteellisesti korjaut tanut mainitun 
huoneiston siinä uskossa, että hän saisi edelleen vuokrata sen, kamari epäsi3). 

Rautaristikkojen asettamiseksi eräiden poliisilaitoksen etsivän osaston 
hallussa olevien huoneistojen ikkunoihin kamari osoitti4) käyttövaroistaan 
2,500 markkaa. 

Marian sairaalassa sattunut tulipalo. Koska tulipalo marraskuun 11 p:nä' 
oli tehnyt tuhoja Marian sairaalan puusepäntyöpajassa, antoi5) rahatoimikamari 
kaupungin yleisten töiden hallitukselle toimeksi viipymättä ryhtyä tarpeelli-
siin korjauksiin, joihin oli käytettävä asianomaiselta palovakuutusyhtiöltä 
saatu vakuutussumma, 8,300 markkaa. 

Kivelän sairaalan korjaukset. Rahatoimikamari osoitti6) käyttövarois-
taan 15,000 markkaa uuden kaivon ja pumppulaitoksen rakentamiseksi Grei-
j uksen tilan maalla olevaan Kivelän sairaalan lisäosastoon. 

Hyvösen lastenkoti. Gustaf ja Maria Hyvösen lastenkodin johtokunnan 
ilmoitettua, että lastenkodin sisustuskustannukset ylittäisivät kustannus-
arvion 167,000 markalla, päät t i 7) rahatoimikamari, että elleivät G. W. Hyvö-
sen rahaston käytettävänä olevat korkovarat riittäneet työkustannusten 
peittämiseen, tarvittavat varat annettaisiin rahaston pääomasta ja makset-
taisiin sittemmin takaisin. 

Tulenvaara kansakouluhuoneistoissa. Sittenkuin eräässä vuokratussa kan-
sakouluhuoneistossa joulukuun 5 p:nä oli syttynyt tulipalo ja tämän johdosta 
toimitetussa poliisikuulustelussa oli ilmennyt, että tulipalon ilmeisesti oli 
aiheuttanut kekäleiden putoaminen uunista, antoi8) rahatoimikamari kaupungin 
lämpöteknikolle tehtäväksi tutkia, oliko kaikissa koulu- ja muissa huoneis-
toissa tarpeelliset laitteet tällaisten tapausten estämiseksi tulevaisuudessa. 

Kansanlastentarhain korjaukset. Rahatoimikamari osoitti9) käyttövarois-
taan 10,000 markkaa korjaustöiden suorittamiseksi Solhälla nimisen lasten-
tarhan It. viertotien talossa n:o 6 sijaitsevassa huoneistossa, joka suhteellisen 
pienestä vuokramaksusta oli vuokrattu kesäkuun 1 p:än 1927 varaamalla las-
tentarhalle oikeus vuokrasopimuksen pitentämiseen kesäkuun 1 p:än 1929 
ehdoin, että se suorittamalla mainitun määrän otti osaa vält tämättä tarpeel-
listen korjausten aiheuttamiin kustannuksiin. 

Valkama nimisen lastentarhan johtajatar H. Koskinen oikeutettiin10) 
käyttämään vuokramäärärahasta säästyneet 2,500 markkaa lastentarhan huo-
neiston ja kaluston korjaamiseen. 

Korttelin n:o 553 työväenasuntoryhmät. Sosialilautakunta anoi, että raken-
nuskonttori velvoitettaisiin suorittamaan eräitä täydennystöitä Vallilan kort-

Rkmrin pöytäk. 12 p. kesäk. 959 §. — 2) S:n 19 p. toukok. 781 §. —3) S:n 19 p. tou-
kok. 782 §. — 4) S:n 19 p. toukok. 790 §. — 5) S:n 11 p. jouluk. 1,708 §. — 6) S:n 29 p. tou-
kok. 853 §. -~ 7 ) S:n 20 p. maalisk. 410 §. — 8) S:n 15 p. jouluk. 1,737 §. — ö) Rkmrin jstn 
pöytäk. 3 p. kesäk. 1,994 §. — 10) Rkmrin pöytäk. 19 p. toukok. 779 §. 
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telissa n:o 553 olevissa työväenasunnoissa sekä että se 11. 200,000 markan raha-
määrä, joka oli säästynyt rakennusyritystä varten myönnetystä määrärahasta, 
käytettäisiin tasoitustöihin. Kaupunginarkkitehdin ilmoitettua, että raken-
nukset kaupunginvaltuuston p ä ä t ö k s e n m u k a i s e s t i oli teetetty samaa 
ohjelmaa noudattaen kuin aikaisemmat ja että korttelin tasoittaminen voi-
tiin lykätä, kunnes se oli valmiiksi rakennettu ja ympäröivät kadut tasoi-
tettu, rahatoimikamari päätt i2) , että rakennusmäärärahasta 18,500markkaa 
saisi käyttää 48 astiainpesupövdän hankkimiseen ja päällystämiseen sinkkilevyllä 
ja 60,000 markkaa sekalaisiin täydennystöihin ja että ylijäämä siirrettäisiin 
vuoteen 1926, sekä että päätös tasoitustöistä tehtäisiin viimemainitun vuoden 
kevätpuolella. 

Pakaankadun työväenasunnot. Koska menosääntöön ei ollut merkitty mää-
rärahaa vuoden varrella asuttavaksi luovutetun Pakaankadun työväenasun-
toryhmän kustannusten suorittamiseksi, päät t i 3) rahatoimikamari oikeuttaa 
sosialilautakunnan käyttämään kertyneitä vuokria mainittujen kustannusten 
peittämiseksi. 

Suoritettu palovakuutus summa. Palovakuutusosakeyhtiö Fennian suori-
tet tua 123,257 markkaa Vaasankadun taloa n:o 43 kohdanneen tulipalon aihe-
uttamien vahinkojen korvaukseksi rahatoimikamari oikeutti4) rakennuskont-
torin käyttämään tämän rahamäärän mainitun talon välttämättömiin kor-
jauksiin. 

Määräraha kamiiniputkia varten. Rahatoimikamari osoitti5) vuoden 1924 
käyttövaroistaan 113: 60 markkaa kamiiniputkien panettamiseksi kamarin 
vahtimestarille J. Svenssonille luovutettuun ent. tykistöpihassa sijaitsevaan 
huoneistoon. 

Korkeasaaressa sattunut tulipalo. Rahatoimikamarille ilmoitettiin, että 
tulipalo oli raivonnut kansanpuistojen valvojan hallussa olevassa, Korkeasaa-
ressa sijaitsevassa asuinrakennuksessa ja että kaupunki oli nostanut palovahin-
gonkorvausta 5,000 markkaa, ja kamari päätti6) antaa rakennuskonttorille tehtä-
väksi suorittaa tarpeelliset korjaukset rakennuksessa ja käyttää tähän tarkoi-
tukseen enintään mainitun määrän. 

Huvilan korjaaminen. Rahatoimikamari antoi7) kaupungin Oulunkylässä 
olevien tilusten isännöitsijälle tehtäväksi korjauttaa puolisoiden Isak Mattsson-

.Kivilän lahjoitusrahaston omistamat, huvila-alueella Dammen n:o 3 olevat 
rakennukset; 31,800 markaksi arvioidut kustannukset oli suoritettava mai-
nitun lahjoitusrahaston varoista. 

Uusi höyrykattila. Rahatoimikamari osoitti8) käyttövaroistaan 6,700 
markkaa uuden höyrykattilan hankkimiseksi Hietaniemenkadun työväen-
asuntoihin vanhan tapaturmaisesti särkyneen kattilan sijaan. 

Tavarasuojain maalauttaminen. Rahatoimikamari antoi9) rakennus-
konttorille tehtäväksi maalauttaa Katajanokalla olevat puiset tavarasuojat; 
tästä aiheutuvat kustannukset oli suoritettava tulli- ja satamarakennusten 
korjausta ja kunnossapitoa varten olevasta määrärahasta. 

Ruotsin kuninkaan vierailu. Rahatoimikamari päätti1 0) kehoittaa rakennus-
konttoria suorittamaan seuraavat siistimistvöt kaupungissa: maalauttamaan 
Mustikkamaan uimalaitoksen, Kaivopuiston kylpylän (ainakin sen merenpuo-

Ks. vuod. 1924 kert. siv. 36. — 2) Rkmrin pöytäk. 11 p. jouluk. 1,707 §; vrt. myös 
tätä kert. siv. 41. — 3) Rkmrin pöytäk. 1 p. jouluk. 1,663 §. — 4) S:n 30 p. jouluk. 1,865 §. 
—5) Rkmrin jstn pöytäk. 18 p. helmik. 710 §. — 6) Rkmrin pöytäk. 23 p. lokak. 1,438 §. - -
7) Rkmrin jstn pöytäk. 21 p. heinäk. 2,518 §. —8) Rkmrin pöytäk. 9 p. lokak. 1,356 § ja 11 p. 
jouluk. 1,711 §. —9) S:n 14 p. heinäk. 1,068 §, 10) S:n 4 p. elok. 1,127 §. 
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leisen osan), Jätkäsaaren uimahuoneen, Kaivopuiston virutushuoneen ja Meri-
sataman uuden makasiinin; korjauttamaan Länt. viertotien aidan; kitkemään 
ja soraamaan Senaatintorin ja soraamaan Kaisaniemen kujatien sekä korjaa-
maan eräitä katuja. Sen lisäksi oli muutamain katujen valaistusta parannel-
tava ja lipputankoja ja lippuja hankittava kaupungintaloon ja eräihin muihin 
kaupungin taloihin. 

Vuokratun rakennuksen palauttaminen. Koska kaupungin evankelis-lute-
rilaisten seurakuntain kanssa tehty vuokrasopimus Neljännen linjan talon n:o 
18 pihalla olevien rakennusten vuokraamisesta kaupungille päättyi kesäkuun 
1 p:nä ja kaupunki vuokrasopimuksessa oli sitoutunut vuokrakauden pää-
tyt tyä panettamaan rakennuksen sellaiseen kuntoon, että se voitiin vuokrata 
asuintarkoituksiin, sekä korvaamaan kyseelliselle rakennukselle lattiain kulu-
misesta aiheutuneen vahingon, valitsi1) rahatoimikamari kaupunginarkkitehti 
G. Taucherin yhdessä kirkkohallintokunnan valitseman asiamiehen arkki-
tehti A. Nybergin kanssa toimittamaan katselmuksen paikalla ja arvioimaan 
kyseellisen vahingon. 

Kun edellämainittu katselmus oli suoritettu ja tarpeellisten korjausten 
oli arvioitu aiheuttavan kustannuksia 8,000 markkaa, päät t i 2) rahatoimi-
kamari menosäännön tililtä Arvaamattomat vuokrat ja vuokrankorotukset 
osoittaa mainitun määrän, joka oli maksettava kirkkokonttoriin. 

Rakennusten myyminen. Kaupunginagronoomi sai tehtäväkseen 3) myydä 
erään Oulunkylän kartanon riihen ja ladon luona olevan mökin huutokaupalla 
ehdoin, että se ollen hyvin huonossa kunnossa revittiin ja kuljetettiin pois pai-
kalta. 

Koska Hakasalmen puiston sisäänkäytävän kohdalla oleva vartijatupa 
Länt. viertotien leventämistöiden johdosta oli poistettava, oikeutti4) rahatoi-
mikamari rakennuskonttorin myymään sen huutokaupalla. 

Rahatoimikamari hyväksyi5) liikemies H. Peltolan tekemän tarjouksen 
ostaa erään Vallilaan sodan aikana rakennetun puumakasiinin 85,000 markan 
hinnasta, josta 25,000 markkaa oli suoritettava kauppaa päätettäessä sekä 
15,000 markkaa ynnä 10 %:n mukaan kertyneet korot joulukuun 31 p:nä itse-
kunakin vuonna 1926—29 edellyttäen, että ostaja asetti kamarin kanslian 
hyväksymän takauksen kauppahinnan suorittamisesta. Makasiinialue vuok-
rattiin Peltolalle 5 vuoden ajaksi 4 markan maksusta neliömetriltä ja hänet 
oikeutettiin saamaan vuokrakausi pitennetyksi edelleen viideksi vuodeksi, 
ellei kaupunki tarvinnut aluetta omiin tarkoituksiinsa. 

Pesutupa ja talonmiehen asunto. Koska Pietarinkadun talossa n:o 6 sijait-
seva rakennus, jossa talon pesutupa ja talonmiehen asunto olivat sijainneet, 
oli revitty tilan varaamiseksi valmistavan poikain ammattikoulun työpaja-
rakennukselle, päät t i6) rahatoimikamari, että mainitun työpajan rakenta-
mismäärärahasta saisi käyttää 15,000 markkaa pesutuvan ja talonmiehen 
asunnon järjestämiseksi koulurakennuksen kellarikerrokseen. 

Vuotavaraston järjestäminen. Rahatoimikamari antoi7) yleisten töiden 
hallituksen tehtäväksi erottaa osan Katajanokan makasiinista n:o 11 vuota-
varastoksi ja osoitti käyttövaroistaan 8,000 markkaa tähän tarkoitukseen. 

Virastotalon rakennuttaminen. Koska lisätilantarve oli käynyt yhä tuntu-
vammaksi useille kaupungin virastoille ja varsinkin rakennuskonttorille, eh-
dotti kaupunginjohtaja A. Castren, että kysymys virastotalon rakentamisesta 

r) Rkmrin pöytäk. 28 p. huhtik. 654 §. — 2) S:n 30 p. kesäk. 1,021 §. — 3) Rkmrin jstn 
pöytäk. 15 p. huhtik. 1,348 §. — 4) S:n 25 p. helmik. 753 §. —5) Rkmrin pövtäk. 23 p. lokak. 
1,450 §. — 6) S:n 28 p. elok. 1,156 §. — 7) S:n 28 p. elok. 1,159 §. 



208 II. Rahatoimikamari. 

oteltaisiin uudestaan käsiteltäväksi, ja rahatoimikamari päät t i 1) kehoittaa 
kaupungin yleisten töiden hallitusta antamaan lausuntonsa siitä, vieläkö 
hallitus oli aikaisemmin tekemänsä ehdotuksen kannalla vai oliko sen mielestä 
olemassa muita mahdollisuuksia sen alaisten virastojen huoneistotarpeen 
tyydyttämiseksi, sekä jättämään tämän lausunnon niin hyvissä ajoin, että asia 
voitiin ratkaista ennen vuoden 1926 talousarvioehdotuksen käsittelyä. 

Määräraha käymälää varten. Rahatoimikamari osoitti2) käyttövaroistaan 
10,100 markkaa käymälän rakentamiseksi Käpylän Sampsantien 24:än si-
joitettujen kansakoululuokkain tarpeiksi. 

Käpylän poliisivartiokonttori. Kaupunginarkkitehti ilmoitti, että Käpy-
län uuden poliisivartiokonttorin rakennustyöt olivat valmistumaisillaan, mutta 
että, koska tontin pinta oli tuntuvasti ympäröivien katujen tasoa alempana, se 
olisi tasoitettava ja täytettävä, niin että rakennus voitaisiin ottaa käytäntöön, 
mitä työtä varten oli arvioitu tarvittavan 30,000 markkaa. Rahatoimikamari 
val tuutt i3) rakennuskonttorin jatkamaan maan täyttämistä ja merkitse-
mään vuoden 1926 talousarvioehdotukseen tähän tarvit tavat määrärahat. 

Ryttylän uutis rakennustyöt. Rahatoimikamari päät t i 4) anoa sosialimi-
nisteriöltä Ryttylään rakennettaviksi aiottujen rakennusten piirustusten 
hyväksymistä sekä samalla 973,500 markan suuruisen valtioavun myöntä-
mistä mainittua rakennusyritystä varten. 

Soittolavoin rakentaminen. Jaettuaan talousarvioon ulkoilmasoiton järjes-
tämiseksi merkityn määrärahan oli musiikkilautakunta esittänyt, että soitto-
lavoja rakennettaisiin Vallilaan, Hermanniin ja Kallioon, ja rahatoimikamari 
päätt i5) myöntää käyttövaroistaan 6,500 markkaa soittolavan rakentamiseksi 
rakennuskonttorin ehdottamaan rakentamattomaan Vallilan kortteliin n:o 
554 sekä 7,500 markkaa Porthaninkadun puistikossa olevan lavan perusteelli-
seen korjaamiseen. 

Kaupungin yleisten töiden hallitus anoi sittemmin, että kamari peruuttaisi 
tämän päätöksensä, koska tarkoitukseen osoitetut varat eivät riittäneet kyllin 
siistien la vain rakentamiseen, mutta että sen sijaan järjestettäisiin istuma-
paikkoja soittokuntain jäsenille. Rahatoimikamari epäsi6) kuitenkin tämän 
esityksen ja kehoitti hallitusta viipymättä antamaan rakennuskonttorille 
tehtäväksi ryhtyä toteuttamaan kamarin edellä mainittua päätöstä. 

Kaiteen rakentaminen. Pakinkylän tielautakunnan esityksestä rahatoimi-
kamari päätti 7) kehoittaa kaupungin yleisten töiden hallitusta pystyttämään 
kivipylväitä erään Pasilasta Käpylään vievän tien varrella olevan jyrkän mäen-
rinteen kohdalle; kustannukset oli suoritettava kaupungin katuosain viereisten 
kaiteiden uudistus- ja korjausmäärärahasta. 

Aitauksen rakentaminen y. m. Ruotsalaisen normaalilyseon rehtorin vali-
teltua, että lyseon pihamaalle lumen sulamisaikaan tunkeutui paljon vettä, ja 
anottua, että eräs pihamaan ja Tähtitorninmäen välinen tukkeutunut oja rai-
vattaisiin kuntoon, oli kaupungin yleisten töiden hallitus kehoittanut rakennus-
konttoria syventämään ojan, mutta samalla rahatoimikamarille ehdottanut, 
että paikalle rakennettaisiin aitaus ojan ja pihamaan viereisten istutusten 
suojaamiseksi vahingonteolta. Kamari myöntyi8) tähän esitykseen. 

Rakennuskonttorin työt. Rahatoimikamarin pyynnöstä9) oli kaupungin 
yleisten töiden hallitus lähettänyt kamarille luettelot töistä, jotka rakennus-

Rkmrin pöytäk. 18 p. elok. 1,149 §. — 2) S:n 28 p. elok. 1,166 §: ks. myös tätä 
kert. siv. 191. — 3) Rkmrin pöytäk. 14 p. heinäk. 1,071 §. — 4) S:n 7 p. heinäk. 1,050 §. 
— 5) S:n 8 p. toukok. 706 §. — 6) S:n 14 p. heinäk. 1,065 §. — 7) S:n 27 p. helmik. 320 §. 
8) S:n 4 p. elok. 1,114 §. — 9) Ks. vuod. 1924 kert. siv. 225. 
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konttori oli suorittanut vuonna 1924, töistä, joita ei ollut pantu alulle mainit-
tuna vuonna sekä töistä, jotka voitiin aloittaa vuonna 1925. Koska kävi ilmi, 
että rakennuskonttorin satamarakennusosasto oli huomattavassa määrässä 
käyttänyt talousarviovaroja tarkoituksiin, joita ei ollut edellytetty talous-
arviota laadittaessa, päät t i 1) rahatoimikamari kehoittaa kaupungin yleisten 
töiden hallitusta antamaan kamarille selvityksen miksi näin oli menetelty 
hankkimatta kamarin suostumusta. 

Haudan hoitaminen. Rakennuskonttorin puisto-osastolle annettiin2) tehtä-
väksi hoitaa lahjoittaja Sofia Mattsson—Kivilän hautaa; tästä aiheutuvat 
kustannukset oli mikäli mahdollista suoritettava hänen tekemänsä lahjoituk-
sen korkovaroilla. 

Ruutikellaria koskeva oikeudenkäynti. Koska puolustusministeriö siitä 
huolimatta, että kaupunki vuonna 1922 oli sopinut sotasaaliskeskuksen kanssa 
Seurasaarentien, Pihlajasaaren ja Koskelan ruutikellarien luovuttamisesta 
kaupungille 3), oli kieltäytynyt niiiä luovuttamasta, päät t i4) rahatoimikamari 
kehoittaa asiamiestä oikeudenkäynnillä velvoittamaan ministeriön luopumaan 
kyseellisistä kellareista. 

Veistokuvateoksen pystyttäminen. Esiteltäessä kaupunginvaltuuston pää-
töstä5) Kahlaava nainen nimisen veistoksen sijoittamisesta rahatoimikamari 
päät t i6) antaa kaupungin yleisten töiden hallitukselle tehtäväksi ryhtyä toi-
menpiteisiin taideteoksen pystyttämiseksi sille osoitettuun paikkaan, jossa se 
pidettäisiin näytteillä touko—lokakuun aikana, minkä jälkeen se sopivalla 
tavalla katettaisiin ja suojeltaisiin. Tästä johtuvien kustannusten peittämi-
seksi kamari osoitti käyttövaroistaan 2,500 markkaa. 

N. s. vanha kaupunginportti. Kaupungin museon johtokunta oli ehdotta-
nut, että Länt. viertotiellä olevat graniittipylväät, jotka osoittivat vanhan 
kaupunginportin paikan, otettaisiin talteen ja pystytettäisiin viertotielle sen 
paikan vierelle, missä ne aikaisemmin olivat seisoneet. Rahatoimikamari myön-
tyi7) tähän ja antoi kaupungin yleisten töiden hallitukselle tehtäväksi aikanaan 
ryhtyä tästä aiheutuviin toimenpiteisiin. 

Kaisanientä esittävä malli. Ent. ravintoloitsija O. Lindfors, joka parin 
vuosikymmenen ajan oli hoitanut Kaisaniemen ravintolaa, oli lahjoittanut kau-
pungille 1 m2:n suuruisen pahvimallin, joka esitti Kaisaniemen ulkoravintolaa 
lähimpine ympäristöineen. Mallista, jonka oli valmistanut taiteilija B. Aspe-
lin, kävi ilmi ulkoravintolan ulkonäkö ennen puiston uudestaanjärjestelyä ja 
Kaisaniemenlahden täyttämistä. Rahatoimikamari päät t i8) jättää mallin 
kaupungin museon säilytettäväksi. 

Kaupungin kiinteän omaisuuden arviointi. Rahatoimikamari päätti 9), että 
kaupungin yleisten töiden hallitus sai käyttää 10,000 markkaa kaupungin 
kiinteän omaisuuden katsastusmiesten käytettäväksi annetusta 20,000 
markan suuruisesta talousarvion määrärahasta kaupungin alueen ulkopuo-
lella olevia alueita ja rakennuksia esittävien karttain ja piirustusten hankki-
miseen. 

Rkmrin pöytäk. 27 p. tammik. 125 §. — 2) Rkmrin jstn pöytäk. 28 p. tammik. 399 §. 
— 3) Ks. vuod. 1922 kert. siv. 240. — 4) Rkmrin pöytäk. 27 p. maalisk. 449 §. — 5) Ks. 
vuod. 1924 kert. siv. 111. — 6) Rkmrin jstn pöytäk. 11 p. maalisk. 986 §. — 7) S:n 15 p. 
huhtik. 1,357 §. — 8) Rkmrin pöytäk 20 p. lokak. 1,410 §. — 9) S:n 13 p. lokak. 1,398 §. 

Kunnall. kert. 1925. 25 


