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sekä muiden seurakunnallisten rakennusten rakennuspaikaksi. Tästä anomuk-
sesta antamassaan lausunnossa rahatoimikamari huomautti m. m., että mai-
nittu kortteli maaperänsä ja maastonsa puolesta erittäin hyvin soveltui puis-
toksi, ja kun sitä asemaansa nähden voitiin pitää Topeliuksenpuiston luonnol-
lisena jatkona, kamari ehdotti, että puheena olevaan tarkoitukseen luovutettai-
siin korttelin n:o 480 pohjoisosa. 

Sittenkuin kamari kaupunginvaltuuston kehoituksesta1) oli valmistellut 
viimemainitun alueen luovutusehtoja koskevaa kysymystä, valtuusto päät t i 2 ) 

kirkko- ja seurakuntatalon rakentamiseksi Helsingin suomen- ja ruotsin-
kielisille evankelis-luterilaisille seurakunnille 1,692,000 markan hinnasta myy-
däXIV kaupunginosan korttelin nro 480 pohjoisosan, joka käsitti n. 4,230 m2 

ja jonka ra ja t tarkemmin ilmenivät asiakirjain oheisesta piirustuksesta, kui-
tenkin seuraavin ehdoin: 

a) niin kauan kuin tonttialuetta käytettiin kirkko- ja seurakuntataloa 
varten, kauppahinta sai olla maksamattomana ja korottomana lainana kau-
punginkassassa, mutta päinvastaisessa tapauksessa se oli heti maksettava; 

b) jos alue luovutettiin kolmannelle henkilölle tai ellei anoja ollut 3 vuoden 
kuluessa kauppakirjan antopäivästä lukien aloittanut rakennustöitään 
tonttialueella tai jos alueelle rakennettiin tai rakennuksiin sisustettiin muita 
kuin seurakuntain virkailijoille tarpeellisia asuinhuoneistoja, kauppahinta 
niinikään oli heti maksettava kaupunginkassaan; 

c) tonttialueseen rajoittuvia Choraeuksenkadun ja Topeliuksenkadun 
osia ei kaupungin puolesta tasoitettu eikä varustettu vesi- eikä viemärijoh-
doilla, ennenkuin kaupunginviranomaiset sen harkitsivat kaupungille edulli-
seksi; 

d) kaupunginvaltuusto varasi itselleen oikeuden tarkastaa ja hyväksyä 
rakennusyrityksen piirustukset; samoin kuin 

antaa rahatoimikamarille toimeksi sekä laatia seurakuntain kanssa tehtä-
vän kauppasopimuksen että laadituttaa ja aikanansa valtuuston hyväksyttä-
väksi lähettää ehdotuksen kortteleja n:ot 488 ja 480 koskevaksi kaupungin-
asemakaavan muutokseksi. 

Anomus saada tontti rukoushuonetta varten. Kaupunginvaltuusto epäsi 3) 
Filadelfiaseurakunnan yhdistys r. y. nimisen liittymän anomuksen, että XI 
kaupunginosan korttelissa n:o 337 sijaitsevat Agrikolankujan tontit n:ot 3, 
5 ja 7 maksutta luovutettaisiin seurakunnalle rukoushuoneen paikaksi. 

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

Tonttipaikan osoittaminen pientenlastenkoululle. Sedmigradskyn pienten-
lastenkoulun ja Marian turvakodin johtokunta oli ilmoittanut, että säätiöllä 
Sedmigradskyn pientenlastenkoulu oli varoja, jotka todennäköisesti tekivät 
sille mahdolliseksi viiden lähinnä seuraavan vuoden kuluessa rakentaa huoneis-
ton kolmannelle pientenlastenkoululle ja ryhtyä sitä ylläpitämään, sekä tie-
dustellut, luovuttaisiko kaupunki tähän tarkoitukseen maksutta tontin esim. 
Vallilasta. Tähän esitykseen myöntyen kaupunginvaltuusto päätt i 4) 
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luovuttaa Sedmigradskyn pientenlastenkoulun johtokunnalle vuoden 
1999 loppuun maksuttomasti heinäkuun 29 p:nä 1926 päivättyyn kart taan tar-
kemmin merkityn, Vallilan korttelista n:o 553 erotetun, Sammatin- ja Kuusa-
monteiden varrella sijaitsevan 1,500 ä 1,600 m2:n laajuisen alueen, kuitenkin 
ehdoin, että sille ennen vuoden 1931 loppua rakennettiin ja siellä sen jälkeen 
ylläpidettiin pientenlastenkoulua sekä että muuten noudatettiin Vallilan kivi-
talotonteille vahvistettuja vuokraehtoja; samoin kuin 

antaa kaupungin yleisten töiden hallitukselle tehtäväksi laatia lopullisen 
ehdotuksen päätöksen aiheuttamaksi Vallilan korttelien n:ot 553 ja 583 jaoi-
tuskaavan muutokseksi. 

Varastopaikkain kuntoonpaneminen. Viitaten niihin tuntuviin kustannuk-
siin, joita kaupungilla oli ollut Julius Tallbergin toiminimen kanssa tehdyssä 
sopimuksessa edellytetyn Salmisaaren liikenneväylän kuntoonpanemisesta1), v. t . 
kaupungininsinööri oli ehdottanut, että kaupungin takaisin lunastama2) mai-
nitun liikenneväylän viereinen Lapinniemen osa järjestettäisiin hyötyä tuotta-
vaksi ja siinä tarkoituksessa tasoitettaisiin ja vuokrattaisiin varastopaikoiksi. 
Rahatoimikamari puolsi tätä ehdotusta samalla huomauttaen, ettei kaupun-
ginasemakaavan lopullinen muodostelu millään tavalla vaikuttaisi aluksi 
suoritettaviin tasoitustöihin. Esitykseen myöntyen kaupunginvaltuusto päät-
ti 3), että kaksi kart taan tarkemmin merkittyä Lapinniemen aluetta viipymättä 
pantaisiin kuntoon varastopaikoiksi; että tasoitustyöt heti aloitettaisiin ja 
suoritettaisiin hätäaputöinä; sekä osoittaa tarkoitukseen 260,000 markkaa 
Yleisten töiden pääluokkaan valtuuston käytettäväksi merkitystä määrä-
rahasta sekä 240,000 markkaa Sekalaisten menojen pääluokassa olevista val-
tuuston käyttövaroista. 

Valtion jäänmurtajille myönnetyt oikeudet. Merenkulkuhallitus, joka oli 
vuonna 1921 oikeutettu maksutta käyttämään valtion jäänmurtajia varten 
tarpeellista hiilivarastopaikkaa 4) sekä saamaan vettä näiden jäänmurtajain tar-
peisiin, anoi näiden oikeuksien pidentämistä, ja kaupunginvaltuusto päätti s) 
tähän suostuen myöntää hallitukselle anotut oikeudet 5 vuoden ajaksi lukien 
tammikuun 1 p:stä 1926 pidättäen kuitenkin kaupunginviranomaisille oikeu-
den olosuhteiden sitä vaatiessa vaihtaa tähän asti hallituksen käytettävänä 
olleen, Ruoholahdenrannassa, Hietalahden sataman luoteiskolkassa sijaitsevan 
hiilivarastopaikan toiseen tähän tarkoitukseen sopivaan paikkaan. 

Tähtitornin rakentaminen Kaivopuistoon. Ursa-yhdistyksen anottua, että 
kaupunki luovuttaisi sille sopivan paikan tähtitiedettä harrastavalle yleisölle 
tarkoitetun tähtitornin rakentamiseksi, kaupunginvaltuusto päätt i6) , että 
yhdistykselle mainittuun tarkoitukseen vuokrattaisiin karttaan tarkemmin 
merkitty 30 m2:n laajuinen Kaivopuiston alue 10 vuoden ajaksi 600 markan 
vuosivuokrasta sekä muuten ehdoin, että tähtitornin pääsymaksu vahvistet-
tiin enintään 5 markaksi hengeltä ja kerralta sekä että rakennuksen pääpiirus-
tukset alistettiin kaupunginviranomaisten tarkastettaviksi ja hyväksyttäviksi. 

Ebeneserkodin lasten leikkikenttä. Kaupunginvaltuustolle lähettämässään 
kirjelmässä Ebeneserkoti nimisen lastentarhan johtokunta mainitsi, että 
lastentarhan pienemmät lapset olivat käyttäneet leikkikenttänä erästä Harju-
torin osaa, mutta että tämä paikka oli käynyt mainittuun tarkoitukseen sopi-
mattomaksi seudun irtaimen väestön valittua sen oleskelupaikakseen. Johto-

x kunta esitti, että kaupungin omistama Helsinginkadun tontti n:o 1 määrätyin 
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ehdoin luovutettaisiin lastentarhan lasten leikkikentäksi, mutta kaupungin-
valtuusto päät t i x) evätä tämän anomuksen. 

Mustasaaren käyttö. Mustasaaren jouduttua kaupungin haltuun2) raha-
toimikamari oli väliaikaisesti luovuttanut sen kansanpuistoksi kuitenkaan uhraa-
matta muuta kuin kaikkein vält tämättömimmät kustannukset sen vartiointiin 
y. m. Saarella olevat rakennukset kaipasivat kuitenkin kipeästi korjauksia 3), 
mutta ennen korjaussuunnitelman laatimista oli kysymys saaren vastaisesta käy-
töstä ratkaistava. Kaupungin kansanpuistojen valvoja oli ollut sitä mieltä, että 
alue, jonka luonto oli melkein koskematon ja kaupungin läheisyyteen katsoen 
harvinaisen alkuperäinen ja kaunis, mikäli mahdollista olisi säilytettävä luon-
nontilassa ja että sinne olisi järjestettävä lasten leikkikenttiä, päärakennus 
sisustettava yksinkertaiseksi kahvilaksi, uimahuonetta laajennettava ja 
rappeutuneet huvilarakennukset revittävä, jota vastoin kaksi saarella olevaa 
pienehköä rakennusta sopisi vartijain asunnoiksi. Kaupunginvaltuusto hyväk-
syi tämän ehdotuksen, johon rahatoimikamarikin pääasiassa oli yhtynyt, ja 
päätt i4) , että Mustasaari luovutettaisiin kansanpuistoksi ja käytettäisiin raha-
toimikamarin tarkemmin määräämällä tavalla, kuitenkin noudattaen edellä 
esitettyjä suuntaviivoja. Saaren vuoden 1927 menojen peittämiseksi oli mai-
nitun vuoden menosääntöön merkittävä 24,348 markan määräraha. 

Samalla valtuusto päät t i 4) , ettei saarella olevia huvilarakennuksia vuok-
rattaisi yksityisille henkilöille. 

Tontin vuokraaminen. Rahatoimikamari valtuutett i in5) vuokraamaan 
Pasilankadun tontti n:o 13 Helsingin nuorten miesten kristilliselle yhdistyk-
selle vuoden 1950 loppuun 2,600 markan vuosivuokrasta sekä ehdoin, että 
tontin tuli olla rakennettu 3 vuoden kuluttua sopimuksen allekirjoittamisesta, 
minkä ohessa valtuusto määräsi6), että muilta kohdin oli noudatettava vuonna 
1910 vahvistettuja Pasilan tonttien vuokraehtoja, kuitenkin niin, että yhdistys 
yleishyödyllisen toimintansa vuoksi oli vapautettava suorittamasta edellä 
mainitussa vuokrasopimuskaavakkeessa mainittua vuokramaksun korotusta 
joka kymmenvuotiskauden kuluttua. 

Vuokraoikeuden pidennys. Lastenhoidon edistämisyhdistys oli anonut 
sille vuokratun7) XI kaupunginosan korttelissa n:o 302 sijaitsevan Toisen lin-
jan tontin n:o 6 vuokraoikeuden pidentämistä vuoden 1927 alusta, ja raha-
toimikamari oli asiasta antamassaan lausunnossa ilmoittanut, että kamari, 
jolla oli oikeus myöntää vuokraoikeus enintään 5 vuodeksi, oli myöntänyt 
yhdistykselle pidennystä vuoden 1931 loppuun. Kaupunginvaltuusto päät t i 8 ) 
jättää asian rahatoimikamarin toimenpiteen varaan. 

Kotieläinnäyttelyn toimeenpaneminen. Helsinkiin vuonna 1927 järjes-
tet tävän kotieläinnäyttelyn keskustoimikunta oli tiedustellut, voitaisiinko 
mainittua näyttelyä varten luovuttaa Kumtähden niityllä oleva kilpa-ajorata 
ynnä sen viereinen alue sekä oliko kaupunki muuten halukas avustamaan 
yritystä. Asiaa käsiteltäessä kaupunginvaltuusto päät t i 9 ) siinä tapauksessa, 
että näyttely sijoitettiin Helsinkiin ja asiaa koskeva päätös tehtiin ennen syys-
kuun 1 p:ää, kaupungin puolesta sitoutua avustamaan näyttelyn järjestämistä 
seuraavalla tavalla: 

1) kaupunki luovuttaa maksutta näyttelyalueen ja sille tarvittavan hie-
kan sekä lisäksi kaksi kansakoulua sekä tarpeellisen kansliahuoneiston, kuiten-

Valt. pöytäk. 2 p. kesäk. 24 §. —2) Ks. tätä kert. s. I I . — 3 ) S:n s. 29. — 4) Valt. 
pöytäk. 13 p. lokak. 10 §. — 5) S:n 17 p. marrask. 8 §. —6) Ks. v:n 1910 kert. s. 24. — 7 ) Ks 
julkaisua Berättelse angående Helsingfors stads kommunalförvaltning år 1896 s. 12 ja 111. 
— 8 ) Valt. pöytäk. 1 p. syysk. 49 §. — 9) S:n 5 p. toukok. 10 §. 
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kin ehdoin, että näyttely järjestetään koulujen loma-aikana sekä että koulu-ja 
kansliahuoneistoille mahdollisesti aiheutuva vahinko korvataan; 

2) kaupunki teettää omalla kustannuksellaan alueelle väliaikaiset vesi- ja 
sähköjohdot, antaa ilmaiseksi tarvit tavan veden ja sähkövirran sekä panettaa 
kuntoon jalankulkijoille aiotun tien Pasilan asemalta näyttelyalueelle; sekä 

3) myöntää näyttelytoimikunnalle näyttelyalueen kuivattamiseen, kun-
toonpanettamiseen ja aitaamiseen enintään 100,000 markan avustuksen. 

Edelleen valtuusto päätti merkitä vuoden 1927 talousarvioon edellä mai-
nit tuja kaupungin suoritettavia töitä varten kaikkiaan 25,000 markkaa ja 
käteisavustukseksi 100,000 markkaa; 

valtuuttaa rahatoimikamarin etukäteen kaupunginkassasta suorittamaan 
sen osan edellämainituista summista, mikä kuluvana vuonna tarvittiin niillä 
kustannettavien töiden suorittamiseen; sekä 

antaa kamarin tehtäväksi ryhtyä näistä päätöksistä aiheutuviin toimen-
piteisiin. 

Käpylän urheilu- ja leikkikenttä. Kaupungin yleisten töiden hallitus oli 
laatinut Käpylän puutarhaesikaupungin kortteliin nro 818 järjestettävän urhei-
lu- ja leikkikentän ehdotuksen ynnä likimääräisen kustannusarvion, ja urheilu-
lautakunta, sosialilautakunta ja rahatoimikamari olivat lausuneet ehdotuk-
sesta mielipiteensä ja tällöin olleet eri mieliä siitä, oliko puheena oleva kortteli 
käytettävä yksinomaan urheilukentäksi vai oliko sinne sen lisäksi sijoitettava 
myöskin kaupungin yleisten töiden hallituksen ehdottamat leikki- ja verkko-
pallokentät. Kaupunginvaltuustossakin oltiin tästä kysymyksestä eri mieliä, ja 
asia päätettiin*) palauttaa urheilulautakuntaan. 

Vuoden 1927 talousarvioon merkittiin2) 100,000 markan määräraha 
edellä mainitun Käpylän korttelin nro 818 tasoittamiseen. 

Vanhankaupungin raitiotie. Raitiotie- ja omnibusosakeyhtiö oli lähettänyt 
valtuustolle It. Viertotielle rakennettavan raitiotien piirustukset, joiden mu-
kaan kaksi raidetta erkanisi kaupunginportin luona olevasta raidesilmukasta ja 
kulkisi viertotien levennetyn ajoradan keskilinjaa myöten Toukolan Intian-
kadun kohdalle, juuri Arabian tehdasalueen eteläpuolelle, missä se rakennet-
taisiin silmukan muotoon viertotien länsipuolella ja Toukolan tontin nro 4 
eteläpuolella sijaitsevalle aukiolle. Sitäpaitsi oli piirustuksiin merkitty toinen 
vaihtoehto sen varalta, etteivät kaupungin viranomaiset hyväksyisi edellä 
selostettua järjestelyä. Asiaa esiteltäessä kaupunginvaltuusto yhtiön esityk-
seen myöntyen päätti 3) hyväksyä sen raitiotielinjan ensimmäisen rakennus-
jakson piirustukset, jonka teettämiseen It. Viertotielle raitiotielinjan silloi-
sesta päätekohdasta Vanhaankaupunkiin Raitiotie- ja omnibusosakeyhtiö oli 
saanut toimiluvan4), sen vaihtoehdon mukaisesti, jossa väliaikainen pääte-
kohta oli suunniteltu silmukan muotoiseksi, mutta huomautti samalla, että 
mainittu silmukka oli katsottava väliaikaiseksi. 

Sittemmin raiteet olivat valmistuneet, ja kaupungininsinööri ja sähkölaitok-
sen toimitusjohtaja olivat katselmuksen toimitettuaan hyväksyneet linjan, 
minkä jälkeen rahatoimikamari oli oikeuttanut yhtiön aloittamaan sen liiken-
teen. Kaupunginvaltuusto hyväksyi5) kamarin toimenpiteen. 

Sivuutusraiteen sijoittaminen Senaatintorille. Huomauttaen, että kaupungin 
vilkas raitiotieliikenne ajoittain teki vaunujen järjestelyn välttämättömäksi, 
mutta tämä sopivien sivuutusraiteiden puutteessa ei voinut ilman ajanhukkaa 

Valt. pöytäk. 3 p. marrask. 13 §. —2) S:n 15 p. jouluk. 5 §. —3) S:n 5 p. toukok. 11 §. 
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ja hankaluutta tapahtua muualla kuin vaunuhallien luona, anoi Raitiotie- ja 
omnibusosakeyhtiö oikeutta sivuutusraiteen sijoittamiseen Unionin- ja Kata-
riinankatujen väliselle Aleksanterinkadun osalle. Kaupungin yleisten töiden 
hallitus ja kaupunginasemakaava-arkkitehti olivat anomuksesta antamissaan 
lausunnoissa epäilleet, soveltuiko Senaatintori kaupungin kaikista muista au-
kioista eroavan luonteensa takia ensinkään raitiovaunujen seisotuspaikaksi, 
jota vastoin rahatoimikamari katsoi voivansa puoltaa esitystä, koska ehdo-
tet tu silmukka ilmeisesti oli raitiotieliikenteelle välttämätön ja raiteilla seisoisi 
vaunuja vain poikkeustapauksissa lyhyen hetken. Liikenteenjärjestelykomi-
tea, johon asia oli palautettu1) , yhtyi kamarin mielipiteeseen, mutta katsoi, 
että raiteen rakentamislupa oli annettava vasta sen jälkeen kuin Senaatintorin 
lopullinen järjestely oli aloitettu ja sikäläinen ajotie pantu kuntoon kokonaan 
tai puoleen leveyteensä. Asiaa lopullisesti esiteltäessä kaupunginvaltuusto 
päät t i 2 ) evätä Raitiotie- ja omnibusosakeyhtiön anomuksen. 

Erottajan liikenne. Raitiotie- ja omnibusosakeyhtiö oli vuonna 1924 
anonut lupaa Munkkiniemen ja Haagan raitiotielinjojen päätekohdaksi tarkoi-
tetun raidesilmukan rakentamiseen Erottajalle, ja kysymys oli sittemmin 
ollut rahatoimikamarin, kaupungin yleisten töiden hallituksen ja liikenteen-
järjestelykomitean valmisteltavana. Sittemmin antamassaan lausunnossa raha-
toimikamari huomautti, että Aleksanterinkatua rasitti liian runsas raitiotie-
liikenne, minkä johdosta oli erittäin suotavaa, että tämä katu vapautuisi 
Munkkiniemen ja Haagan linjojen vaunuista, jotka sopivasti voitaisiin suun-
nata Erottajalle. Kamari oli myöskin sitä mieltä, että puheena olevan torin ajo-
liikenne olisi samassa yhteydessä järjesteltävä. Hyväksyen kamarin esittämän 
ehdotuksen kaupunginvaltuusto päät t i 3 ) myöntää Raitiotie- ja omnibusosake-
yhtiölle oikeuden rakentaa Erottajalle osaksi kaksiraiteinen silmukka sekä 
sen vierelle koroke valtuuston samalla kertaa hyväksymän piirustuksen 
mukaisesti sekä yhtiön muihin laitteisiin nähden voimassa olevin ehdoin. 
Edelleen valtuusto päätti3), että korokkeita rakennettaisiin Erottajalle Bulevar-
dinkadun suuntaan sekä Länt. Heikinkadulle pääasiassa liikenteenjärjestely-
komitean laatiman ehdotuksen mukaisesti, ja osoitti tähän tarkoitukseen 
20,000 markkaa käyttövaroistaan Sekalaisten menojen pääluokan kohdalta. 

Raitiotiesilmukka oli sittemmin rakennettu, minkä johdosta rahatoimi-
kamari kaupungininsinöörin ja sähkölaitoksen toimitusjohtajan toimitettua sen 
tarkastuksen sekä antamassaan tarkastuspöytäkirjassa puollettua raiteiden 
hyväksymistä oli oikeuttanut Raitiotie- ja omnibusosakeyhtiön heti aloitta-
maan niiden liikenteen. Kaupunginvaltuusto hyväksyi4) tämän toimenpiteen. 

Aleksis Kiven muistopatsas. Aleksis Kiven muistopatsaan pystyttämistä 
varten Helsinkiin asetettu toimikunta oli anonut, että kart taan tarkemmin 
merkitty, Rautatientorilla Suomen Kansallisteatterin edustalla sijaitseva alue 
varattaisiin aiotun patsaan paikaksi, ja kaupunginvaltuusto päät t i 5 ) periaat-
teessa hyväksyä esityksen kuitenkin jättäen paikan lopullisen luovuttamisen ja 
sen rajain vahvistamisen Rautatientorin järjestelykysymyksen ratkaisun 
varaan. 

Arkaadin ja tunnelin rakentaminen kadun poikki. Keskinäinen henki-
vakuutusyhtiö Suomi oli kaupunginvaltuustolle lähettämässään kirjelmässä 
ilmoittanut, että yhtiön Antinkadun tontilla n:o 12 oleva talo liikkeen laajene-
misen johdosta oli käynyt liian ahtaaksi ja että yhtiö oli ostanut viistosti 

Valt. pöytäk. 1 p. syysk. 32 §. — 2) S:n 22 p. syysk. 20 §. —3) S:n 1 p. svysk. 31 §. — 
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vastapäätä sijaitsevan Yrjönkadun tontin n:o 11 rakentaakseen sille uuden 
liiketalon, johon sijoitettaisiin osa yhtiön pääkonttoria, sekä anonut oikeutta 
yhdistää molemmat rakennukset keskenään Yrjönkadun poikki rakennetta-
valla, henkilöliikennettä varten aiotulla sillalla ja saman kadun alle osin henki-
löliikennettä, osin tarpeellisia lämpö-, sähkö- y. m. johtoja varten teetettävällä 
tunnelilla. Hankittuaan lausuntoja eri ammattiviranomaisilta kaupungin-
valtuusto p ä ä t t i m y ö n t y ä yhtiön anomukseen ehdoin, että silta rakennettiin 
pääasiassa laaditun piirustuksen vaihtoehdon I mukaan ja huomioon ottaen, 
etteivät siltapylväät olleet haitaksi jalankulkijoille; että yhtiö suoritti kau-
pungille korvausta 120,000 markkaa kerta kaikkiaan; että yhtiö suostui siihen, 
että korttelin n:o 66 tontilta nro 10 tulevat viemärijohdot sai vetää samassa 
korttelissa olevan yhtiön tontin nro 12 läpi sekä suoritti kaikki tämän työn 
aiheuttamat kustannukset, mistä sitoumuksesta maistraatin toimesta oli 
tehtävä merkintä kaupungin tonttikirjaan; että yhtiö niinikään korvasi kau^ 
pungille kaikki ne kustannukset, joita sillan ja tunnelin teettämisen joh-
dosta mahdollisesti aiheutuisi kaupungille tai yksityisille talonomistajille 
kuuluvien johtojen muuttamisesta; sekä että yhtiö ylläpiti sillan alla alituista 
valaistusta, kustansi sen sekä velvoitti tontin nro 12 vastaisetkin omistajat 
noudattamaan tätä ehtoa. 

Kaupungin yleisten töiden hallitukselle annettiin toimeksi laadittaa 
sillan rakentamisen edellyttämä kaupunginasemakaavan muutosehdotus. 

4. Kaupungille kuuluvain talojen ja rakennusten käyt-
tämistä määrättyihin tarkoituksiin sekä sellaisten raken-

nusten teettämistä ja kunnossapitoa koskevat asiat. 

Huoneiston hankkiminen kaupunginkirjaston Hermannin haaraosastolle. 
Asunto-osakeyhtiö Sturen ilmoitettua olevansa halukas myymään kaupungille 
yhtiön osakkeita, jotka oikeuttivat 250 m2:n lattiapinta-alan käsittävään huo-
neistoon Vallilan korttelissa nro 554 sijaitsevassa yhtiön uudisrakennuksessa, 
ja kaupunginkirjaston johtokunnan ilmoitettua, että puheena oleva huoneisto 
sopi Hermannin haarakirjastolle ja että sitä voitiin käyttää tähän tarkoituk-
seen n. 18 vuotta, kaupunginvaltuusto päät t i 2) edellä mainittujen Asunto-
osakeyhtiö Sturen osakkeiden ostamiseen myöntää 150,000 markan määrä-
rahan, joka merkittäisiin kaupungin vuoden 1927 menosääntöön. 

Kaupungin museo. Kaupungin museon johtokunta oli valittanut, että 
museossa vallitseva tilanpuute aiheutti paljon hankaluutta museolle, sekä 
huomauttanut, että epäkohta korjautuisi, jos museo, jolla oli hallussaan 
Hakasalmen huvilan alakerros, saisi käytettäväkseen myöskin saman huvilan 
toisen kerroksen, joka oli luovutettu Taideteollisuusyhdistykselle sen kokoelmia 
varten. Esitykseen myöntyen kaupunginvaltuusto päätti 3) luovuttaa Haka-
salmen huvilan toisen kerroksen kaupungin museolle sekä merkitä vuoden 1927 
talousarvioon 42,000 markkaa eräitä huvilassa tämän johdosta vält tämättö-
miksi käyviä korjauksia varten sekä sanoa irti Taideteollisuusyhdistyksen 
kanssa tehdyn vuokrasopimuksen viimeistään kesäkuun 1 prään 1927. 

Valt. pöytäk. 2 p. kesäk. 4 §; vrt. v:n 1925 kert. s. 195. —2) S:n 5 p. toukok. 12 §. 
— 3) S:n 1 p. syysk. 30 §. 


