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verotilaan n:o 1 kuuluvat maa-alueet1), Uudenmaa nläänin maaherra oli marras-
kuun 11 p:nä 1920 antamallaan päätöksellä määrännyt mainitut maa-alueet, 
yhteensä 5.2772 ha, erotettaviksi Korpaksen verotilasta ja yhdistettäviksi 
Helsingin kaupungin tiluksiin sekä velvoittanut kaupungin suorittamaan 
entisille omistajille, puolisoille E. ja E. Gärkmanille, korvausta 12 markkaa 
m2:ltä eli yhteensä 633,264 markkaa. Molemmat asianosaiset vali t t ivat pää-
töksestä Helsingin pi täjän käräjäkunnan kihlakunnanoikeuteen, joka lokakuun 
7 p:nä 1921 julistetulla päätöksellä vahvisti korvausmäärän 15 markaksi m2:ltä 
6 %:n vuotuisin koroin sille määrälle, joka ylitti maaherran vahvistaman 
korvauksen, vastaanottopäivästä lukien. Hovioikeus, jonka tutki t tavaksi 
aviopuolisot Gärkman ja kaupunki vetoamalla olivat jutun saattaneet, antoi 
syyskuun 7 p:nä 1923 antamallaan päätöksellä kihlakunnanoikeuden pää-
töksen jäädä voimaan. Hovioikeuden päätökseen asianosaiset hakivat muu-
tosta korkeimmassa oikeudessa, mut ta toukokuun 4 p:nä 1926 tämä vahvisti 
tuomion, kuitenkin siten muutet tuna, et tä niiden 17,089 m2:n laajuisten aluei-
den pakkoluovutushinta, jotka eivät olleet vuokralle annetut ja jotka kaupunki 
siis heti voi saada haltuunsa, olisi 20 markkaa m2:ltä; kaupunki velvoitettiin 
siis suorit tamaan aviopuolisoille Gärkman maaherran vahvistaman määrän 
lisäksi 243,761 markkaa ynnä 6 % vuotuinen korko luettuna toukokuun 20 
p:stä 1925, jolloin kaupunki sai pakkoluovutetun alueen hal tuunsa 2) . 

Rahatoimikamari pää t t i 3 ) merkitä tarvi t tavan määrän vuoden 1927 
talousarvioehdotukseensa. 

Tiluksen lohkominen. Joulukuun 5 p:nä 1925 antamallaan päätöksellä 
Uudenmaan läänin maaherra oli vahvistanut sen tiluksen lohkomisen, jolla 
Märaholmen niminen uudistila vesialueineen oli erotettu Huopalahden kun-
taan kuuluvasta Drumsön tilasta nro 1 itsenäiseksi, välittömästi valtiolle vero-
velvolliseksi tilaksi 4). 

Rajankäynti. Maanmittausinsinööri J . M. Luukkonen lähetti rahatoimi-
kamarille ilmoituksen marraskuun 19 p:nä toimitetusta Oulunkylän Solberg 
nimisen palstan R N:o 4.51 sekä Nybondaksen ja Mänsaksen tilain välisestä 
rajankäynnistä . Rahatoimikamari pää t t i 5 ) tyy tyä tähän toimitukseen. 

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

koskevat asiat 

Maatilain vuokraaminen. Rahatoimikamari va l tuu t t i 6 ) maatalouslauta-
kunnan tilapäisesti an tamaan vuokralle alaisiaan maatiluksia. 

Porvoon pitäjässä sijaitseva Eknäsin tila vuokratti in 7) maanviljelijä 
A. Wathenille 1 vuodeksi lukien maaliskuun 14 p:stä. 

Ruskeasuon viljelyspalstoin vuokraaminen. Rahatoimikamari an to i 8 ) 
rahatoimikonttorille toimeksi yksissä neuvoin tori- ja kauppahallivalvojan 
kanssa vuokrata Ruskeasuon viljelyspalstat, ensi sijassa siellä asuville henki-
löille. 

Ks. v:n 1917 kert. s. 19 ja v:n 1918 kert. s. I I .— 2 ) Rkmrin jstn pöytäk. 29 p. 
kesäk. 4,577 §. —3) Rkmrin pöytäk. 13 p. heinäk. 1077. — 4) Rkmrin jstn pöytäk. 3 p. 
maalisk. 3,130 §. —5) Rkmrin pöytäk. 17 p. jouluk. 1,821 §. — 6) S;n 5 p. marrask. 1,546 §, 
— 7) S:n 8 p. tamniik, 5 $. —8) S;n 1 p. kesäk. 855 §. 
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Vuokralle annetut asuntotontit ja -alueet. Seuraavissa tapauksissa raha to imi-
k a m a r i teki asunto ta rkoi tuks i in k ä y t e t t ä v ä ä m a a t a koskevia vuokrasopi-
muuks i . 

Tiluksen nimi. Vuokraajan nimi. Vuokrakausi 
päät tyy. 

Vuotui-
nen vuok-
ramaksu, 

Smk. 

It. Viertotie, kortt . n:o 530, Osakeyhtiö Viertotie n:o 78 
tontti n:o 78. j 

Keuruuntie, tontit n:ot 3, 5,¡Asunto-osakeyhtiö 
7, 9, 11 ja 13 ! ruuntie 3—13 2) 

Keu-

S:n tontti n:o 4 Her ra V. Nyyssönen3) 

S:n tontti n:o 20 
Kumtähti, asuntopalsta 

litt. C 

Her ra A. Kehä4) 
Työmies F. O. Siren5) 

S:n kortt . n:o 933 tontti¡Sepänapulainen J. Kiuru6) 
n:o 65 | 

S:n kortt. n:o 933 tontti!Maalari J . Kuikka6) 
n:o 67 

!S:n kortt . n:o 933 tontti n:o 71 
!S:n kortt . n:o 944 tontti 

n:o 10 A 
S:n kortt . n:o 944 tontti 

n:o 10 B 

S:n kortt . 11:0 935 tontti iKirjeenkantaja H. Takala8) 
n:o 52 

:S:n kortt. n:o 935 tonttijAputyöntekijä A. E. Fri-
: n:o 54 i man 7 ) 
S:n kortt . n:o 935 tontti¡Kivityöntekijä K. J. Ahola 7) 
j n:o 58 ! 
!S:n kortt . n:o 935 tonttii Työmies A. A. Niemi9) 

n:o 60 

1935, jouluk. 31 
1945, jouluk. 31 
1955, jouluk. 31 
1965, jouluk. 31 
1975, jouluk. 31 
1985, jouluk. 31 
1999, jouluk. 31 
1936, jouluk. 31 
1946, jouluk. 31 
1956, jouluk. 31 
1969, jouluk. 31 
1935, jouluk. 31 
1945, jouluk. 31 
1955, jouluk. 31 
1965, jouluk. 31 
1969, jouluk. 31 
1969, jouluk. 31 
1930, jouluk. 31 

Peltiseppä A. V. Urho7) j 
Maalari A. W. Kantenius6)] 

Maalari E. Tuomainen 6) 

1935, kesäk. 
1945, kesäk. 
1955, kesäk. 
1965, kesäk. 
1980, kesäk. 
1980, kesäk. 

1980, kesäk. 
1980, kesäk. 

1980, kesäk. 1 

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

kesäk. 
kesäk. 
kesäk. 
kesäk. 
kesäk. 
kesäk. 

1980, kesäk. 

1980, kesäk. 

28,000 
50,000 
65,000 
80,000 

100,000 
120,000 
150,000 

9,000 
11,250 
13,500 
15,750 
1,800 
2,250 
2,700 
3,150 
3,600 

150 
600 

8 4 0 -
1,260 
1,575 
1,900 
2,200 

Kuten edell. 

Kuten edell. 
Kuten edell. 

Kuten edell. 

1,000 
1,500 
1,875 
2,250 
2,625 

Kuten edell. 

Kuten edell 

Kuten edell. 

Rkmrin pöytäk. 1 p. lokak. 1,353 §; vrt. v:n 1924 kert. s. 22 sekä tätä kert. s. 138. — 
2) Rkmrin pöytäk. 12 p. helmik. 199 §. — 3) S:n 8 p. lokak. 1,383 §; vrt. v:n 1924 kert. s. 22. 
—4) Rkmrin jstn pöytäk. 17 p. maalisk. 3,381 §; vrt. v:n 1924 kert. s. 179 ja tätä kert. s. 
142. —5) Rkmrin jstn pöytäk. 10 p. helmik. 2,896 §. —6) Rkmrin pöytäk. 22 p. kesäk. 1,008 
§; vrt. v:n 1925 kert. s. 23. — 7) Rkmrin jstn pöytäk. 3 p. elok. 4,858 §; vrt. v:n 1925 kert. 
s. 23. — 8) Rkmrin jstn pöytäk. 6 p. heinäk. 4,693 §; vrt. v:n 1925 kert. s, 23. —9) Rkmrin 
jstn pöytäk. 26 p. toukok. 4,187 §; vrt. v:n 1925 kert. s. 23, 
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S:n kortt . n:o 935 
n:o 62 

Kumtähti , kortt . n: 
tontti n:o 2 

S:n kortt . n:o 940 
n:o 4 

S:n kort t . n:o 940 
I n:o 6 

|S:n kortt . n:o 940 
I n:o 30 

tontti 

o 940 

tontti 

tontti 

Sähkötyöntekijä V. W. 
Wass 

Kirvesmies K. Suvanto2) 

Kivityöntekijä K. V. Liuk-
konen 2) 

Sähkötyöntekijä Y. E. A. 
Kotialho 2) 

tontti Veturinkuljet taja J . L. Toi-
I vonen 3); sopimus sittem-
I min peruutet tu 4) 

S:n kortt . 
n:o 30 

S:n kortt :n 
n:o 32 

S:n kortt . 
n:o 34 

S:n kortt . 
n:o 38 

S:n kortt. 
n:o 16 

S:n kort t . 
n:o 18 

S:n kortt . 
n:o 20 

S:n kortt . 
n:o 22 

S:n kortt . 
11:0 24 

S:n kortt . 
n:o 26 

S:n kortt . 
n:o 28 

S:n kortt . 
n:o 13 

S:n kortt . 
n:o 15 

S:n kortt . 
n:o 17 

S:n kortt . 
n:o 3 

S:n kortt . 
n:o 5 

S:n kortt . 
n:o 2 

S:n kortt . 
n:o 4 

S:n kortt . 
n:o 8 

n:o 940 

n:o 940 

n:o 940 

n:o 940 

n:o 941 

n:o 941 

n:o 941 

n:o 941 

n:o 941 

n:o 941 

n:o 941 

n:o 942 

n:o 942 

n:o 942 

n:o 943 

n:o 943 

n:o 944 

11:0 944 

n:o 944 

tontti 

tontti 

tontti 

tontti 

tontti 

tontti 

Maalari A. J . Kuhanen5) 

Ajuri O. N. Sormunen 6) 

Kirjaltaja K. H. Nordman 6) 

Kirvesmies E. H. Holm-
ström 7) 

Ajuri E. N. Haarala 6 ) 

Ajuri J. K. Ranta6) 

tontti ¡Kivityöntekijä A. Huttu- j 
| nen 6 ) | 

tentti i Kivityöntekijä A. F. Kärk-i 
i käinen 7) 

tontti!Työmies M. Närhi 6) 

tonttijMonttööri A. Savolainen8) 

tontti jViilari E. Heino ja pelti-: 
! seppä H. Heino e) j 

tontti ¡Kivityöntekijä J . O. Sive-i 
_ nius 7) 

tontti 

tontti 

tontti ¡Vahtimestari J . Mölsä6) 

tontti 

Kirvesmies J. E. Weck-
ström 6) 

Kirvesmies A. Willgren7) 

Kirvesmies A. Pylvänäi-
nen 7) 

tontti Varastonhoitaja J. V. Kal-
lio 6) 

tontti Kivityöntekijä G. Josefs-
son 6) 

tontti Veturinkuljet taja V. V. 
Eriksson J); sopimus sit-
temmin peruutet tu1 0) 

1980, kesäk. 

1980, kesäk. 

1980, kesäk. 

1980, kesäk. 

1935, kesäk. 
1945, kesäk. 
1955, kesäk. 
1965, kesäk. 
1980, kesäk. 
1980, kesäk. 

1980, kesäk. 

1980, kesäk. 

1980, kesäk. 

1980, kesäk. 

1980, kesäk. 

1980, kesäk. 

1980, kesäk. 

1980, kesäk. 

1980, kesäk. 

1980, kesäk. 

1980, kesäk. 

1980, kesäk. 

1980, kesäk. 

1980, kesäk. 

1980, kesäk. 

1980, kesäk. 

1980, kesäk. 

1980, kesäk. 

Kuten edell. j 

Kuten edell. 

Kuten edell.! 
I 

Kuten edell.' 

1,200 —! 
1,800 — 
2,250—, 
2,700 —! 

3,150 —i 

Kuten edell.! 

Kuten edell. 

Kuten edell. 

Kuten edell. 

Kuten edell. 

Kuten edell. 

Kuten edell. 

Kuten edell. 

Kuten edell. 

Kuten edell. 

Kuten edell. 

Kuten edell. 

ljKuten edell.! 

l!Kuten edell. 
! 

1 Kuten edell. 

1 Kuten edell. 

1 Kuten edell. 

l j Kuten edell. 
I 

1 ¡Kuten edell. 

Rkmrin jstn pöytäk. 6 p. heinäk. 4,693 §; vrt. v:n 1925 kert. s. 23. —2) Rkmrin 
jstn pöytäk. 8 p. kesäk. 4,347 §; vrt. v:n 1925 kert. s. 23.—3) Rkmrin jstn pöytäk. 3 p. 
e lok. 4,858 §; vrt. v:n 1925 kert. s. 23. — 4) Rkmrin jstn pöytäk. 8 p. syysk. 5,196 §. — 
6) S:n 20 p. lokak. 5,889 §. — 6) S:n 8 p. kesäk. 4,347 §; vrt. v:n 1925 kert. s. 23. —7) Rkm-
rin pöytäk. 22 p. kesäk. 1,008 §; vrt. v:n 1925 kert. s. 23. — 8) Rkmrin jstn pöytäk. 3 p. 
elok. 4,858 §; vrt. v:n 1925 kert. s. 23. — ö) Rkmrin jstn pöytäk. 15 p. syysk. 5,360 §; vrt. 
v;n 1925 kert. s. 23. —10) Rkmrin jstn pöytäk. 3 p. elok. 4,851 
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Kumtähti, kortt. n:o 944jPuuseppä V. Michelsson 1980, kesäk. 1 Kuten edeii.i 
tontti n:o 8 

|S:n kortt . n:o 939 tonttil Rakennusmestari O. Vila-j 
; nro 37 mo2) ! 

Käpylä,kort t .n:o869tont t i |Työmies A. E. Hiili3) 
n:o 14 

S:n kortt . n:o 870 tontti Kivityöntekijä U. V. Hei-
• n:o 1 ' no4) 

jS:n kortt . n:o 874 tontti!Veturinlämmittäjä I. Tol-
i n:o 6 vi5) 

Srn kortt . n:o 861 tontti Maalari A. H. Jussi la6) 
nro 17 

Sm kortt . n:o 861 tontti 
nro 12 

Asunto-osakeyhtiö Turson-j 
tie 12—14 7) ; 

Srn kortt . nro 861 tontti Srn s:n 7) 
nro 14 

Srn kortt . nro 869 tontti 
nro 8 a 

Reimars, kortt. nro 19 
asuntopalsta nro 4 

Srn kortt . liro 27 asunto-
palsta nro 1 

Toivo n:o 49, etel. tontti-
paikka 

Puuseppä K. Vilonen ja 
kirvesmies V. E. Sainio 8) 

Työnjohtaja J. R. Qvarn-
ström 9) 

Her ra F. Holmström 10) 

Rouva D. Frenz1 1) 

1935, 
1945, 
1955, 
1965, 
1980, 
1927, 
1932, 
1942, 
1952, 
1962, 
1980, 
1980, 

kesäk. 
kesäk. 
kesäk. 
kesäk. 
kesäk. 
kesäk. 
kesäk. 
kesäk. 
kesäk. 
kesäk. 
kesäk. 
kesäk. 

1930, jouluk. 31 
1935, jouluk. 31 
1945, jouluk. 31 
1955, jouluk. 31 
1965, jouluk. 31 
1975, jouluk. 31 
1931, tammik. 27 
1936, tammik.27 
1946, tammik.27 
1956, tammik.27 
1966, tammik.27! 
1976, tammik.27! 
1931, elok. 1 
1936, elok. 1 
1946, elok. 1 
1956, elok. 1 
1966, elok. 1 
1976, elok. 1 
1976, elok. 1 ¡Kuten edell.j 

1,600 — 
2,400 -
3,000 — 
3,600 — 
4,200 — 

200 — 
400 — 
900 — 

1 , 1 2 5 -
1,350 — 
1,575 — 

Kuten edell.1 

Kuten 
edell. 

200 
400 
900 

1,125 
1,350 
1,575 

Kuten 
edell. 

1927, kesäk. 1 
1932, kesäk. 1 
1942, kesäk. 1 
1952, kesäk. 1 
1962, kesäk. 1 
1980, kesäk. 1 
1930, 
1940, 
1950, 
1960, 
1970, 
1930, 
1940, 
1950, 
1960, 
1970, 

ouluk. 31 
ouluk. 31 
ouluk. 31 
ouluk. 31 
ouluk. 31! 
ouluk. 31; 
ouluk. 31 
ouluk. 31 
ouluk. 31 i 
ouluk. 31 

6 kk. irtis. 

250 
500 

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

650 
780 
910 

1,040 
1,170 

480 
576 
672 
768 
864 

2,400 

Rkmrin jstn pöytäk. 3 p. marrask. 6,093 §. — 2) Rkmrin pöytäk. 24 p. elok. 1,160 §; 
vrt. vrn 1925 kert. s. 23. —3) Rkmrin jstn pöytäk. 17 p. helmik. 3,004 §. —4) Srn 3 p. 
maalisk. 3,195 §. — 5) Srn 27 p. tammik. 2,729 §. —6) Sm 27 p. tammik. 2,731 §. —7) Srn 
3 p. elok. 4,857 §. — 8) Srn 27 p. tammik. 2,730 §. —9) S:n 8 p. kesäk. 4,360 §; vrt. vrn 
1924 kert. s. 176. —10) Rkmrin jstn pöytäk. 28 p. huhtik. 3,842 §; vrt. vrn 1924 kert. s. 
176. — n ) Rkmrin jstn pöytäk. 10 p. maalisk. 3,277 §. 

Kunnall, kert. 1926. 20 



138 II. Ra h ato im ikam ari. 

Toukola, kortt . nro 910 tonttiiOsuusliike Elanto r. 1. *) 
nro 21 

S:n kortt . nro 913 
n:o 1 

Srn kortt . n:o 915 
n:o 41 

S:n kortt . 11:0 916 
n:o 12 

tonttiiVanginvartija R. Siro2) 

tontti Kirvesmies J. J. Elo3) 

tontti Tehdastyömies S. Jä rv i 4 ) 

Vallila, kortt. nro 554 Asunto-osakeyhtiö Sture5)! 

Vallila, kortt. n:o 530 
n:o 13 

tontti Her ra t A. Kehä, H. Pölhö! 
ja E. Palotie6) j 

Srn kortt . nro 557 
nro 29 

Sm kortt . nro 557 
nro 38 

tontti Asunto-osakeyhtiö Aito7) 

1936, 
1946, 
1956, 
1966, 
1980, 

(1932, 
1942, 

{1952, 
1962, 
1980, 
1927, 
1932, 
1942, 
1952, 
1962, 
1980, 
1927, 
1932, 
1942, 
1952, 
1962, 
1980, 

(1934, 
1944, 
1954, 
1964, 
1974, 
1984, 
1999, 
1933, 
1943, 
1953, 
1963, 
1973, 
1983, 
1999, 
1934, 
1944, 
1954, 
1964, 
1974, 
1984, 
1999, 
1934, 

tontti Asunto-osakeyhtiö Sturen-
; katu 388) 

kesäk. 
kesäk. 
kesäk. 
kesäk. 
kesäk. 
kesäk. 
kesäk. 
kesäk. 1 
kesäk. 
kesäk. 
kesäk. 
kesäk. 
kesäk. 
kesäk. 
kesäk. 
kesäk. 1 
kesäk. 
kesäk. 
kesäk. 
kesäk. 
kesäk. 
kesäk. 
ouluk.31 
ouluk.31 
ouluk.31 
ouluk.31 
ouluk.31 
ouluk.31 
ouluk.31 
ouluk.31 
ouluk.31 
ouluk.31 
ouluk.31 
ouluk.31 
ouluk.31; 
ouluk.31| 
ouluk.31 
ouluk.31 
ouluk.31 
ouluk.31 
ouluk.31 
ouluk.31 
ouluk.31 

j ouluk.31! 
1944, j ouluk.31 
1954, jouluk.31 
1964, j ouluk.31 
1974, jouluk.31 
1984, jouluk.31 
1999, jouluk.31 

2,000 
2,500 
3,000 
3,500 
4,000 

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

225 
450 

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

200 
400 
900 

1,125 
1,350 
1,575 

57,000 
70,000 
95,000 

120,000 
145,000 
170,000 
200,000 

8,000 
10,000 
14,000 
18,000 
22,000 
26,000 
30,000 
14,000 
17,500 
23,000 
28,500 
34,000 
39,500 
45,000 
13,000 
16,500 
22,000 
27,500 
33,000 
38,500 
44,000! 

Vallilan kor t te l in nro 530 ton t t e ih in nrot 13 ja 78 sekä kor t te l in nro 557 
ton t t i in nro 29 nähden vahvis te t t i in 9) lisäehdoksi, e t t ä jos yht iö vuokrakauden 
kestäessä syystä t a i toisesta oikeutet t i in r a k e n t a m a a n l isähuoneita , jo tka 

Rkmrin jstn pöytäk. 3 p. helmik. 2,812 §. —2)) Srn 1 p. syysk. 5,112 §. —3) Srn 29 
p. syysk. 5,592 §. —-4) Srn 1 p. syysk. 5,108 §. —5) Rkmrin pöytäk. 19 p. maalisk. 496 §; 
vrt. vm 1924 kert. s. 22. — 6) Rkmrin jstn pöytäk. 3 p. maalisk. 3,190 §; vrt. vrn 1924 keri. 
s. 22 sekä alempana. —7) Rkmrin pöytäk. 11 p. toukok. 726 §; vrt. vrn 1924 kert. s. 22 sekä 
alempana. —8) Rkmrin pöytäk. 19 p. maalisk. 497 §; vrt. vrn 1924 kert. s. 22. — 9) Rkmrin 
jstn pövtäk. 3 p. maalisk. 3,190 §, rkmrin pöytäk. 11 p. toukok. 726 § ja l p . lokak. 
1,353 §. 
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eivät sisältyneet vuokrasopimusta tehtäessä hyväksyttyihin, alkuperäisiin 
piirustuksiin, vuosivuokraa oli korotettava 130 markkaa jokaiselta uudelta 
huoneelta, mikäli ne rakennettiin ensimmäisen 10-vuotiskauden kuluessa. 
Myöhempinä ajanjaksoina mahdollisesti rakennettavien huoneiden johdosta 
vuokramaksua oli korotettava suhteellisesti. 

Miramarin huvila-alueelle vievä tie. Rahatoimikamari antoi1) asiamiehel-
leen tehtäväksi lisätä Miramarin ja Kinnekullen huvila-alueita koskeviin 
vuokrasopimuksiin määräyksen, että asianomaisten vuokraa jäin velvollisuus 
oli pitää kunnossa kumpaisenkin osansa mainittujen alueiden läpi kulkevasta 
ajotiestä kaupungingeodeetin toimittaman mittauksen mukaisesti. 

Munkkisaarensalmen varrella sijaitsevain alueiden vuokraaminen. Raha-
toimikamari päät t i 2) vuokrata Hietalahden sulkutelakka ja konepaja osake-
yhtiölle erinäisiä Munkkisaarensalmen varrella sijaitsevia, insinööri S. Rande-
linin laatimaan lokakuun 28 p:nä 1925 päivättyyn kart taan tarkemmin mer-
kit tyjä alueita, kuitenkin lukuun ottamatta teiden laajentamiseen mahdolli-
sesti tarvit tavaa maata. Vuokra-aika olisi 5 vuotta luettuna siitä päivästä, 
jolloin sopimus tehtiin yhtiön ja kaupungin rakennuskonttorin kesken, mistä 
konttorin oli annettava tieto kamarin asiamiehelle. Vuokramaksu olisi 4 mark-
kaa neliömetriltä maa-aluetta ja maksettaisiin neljännesvuosittain ennakolta 
kaupunginkassaan. Muuten määrättiin ehdoksi, että yhtiö vuokrakauden 
päättyessä poisti alueelta kaikki laitteet; että yhtiö rakennuskonttorin ohjeen 
mukaisesti täyt t i vuokra-alueella olevan vesialueen, mikäli se oli yhtiölle 
mahdollista; että kaupungille pidätettiin oikeus suorituttaa samalla alueella 
täytetöitä ja tässä tarkoituksessa rakennuskonttorin ohjeiden mukaisesti pitää 
avoinna tarpeellisia teitä alueella; ettei salmea suljettu, ennenkuin sen sisäosa 
oli kokonaan täytet ty, tai jos tämä tapahtuisi, että salmen ja Hietalahden 
välinen yhteys järjestettäisiin rakennuskonttorin hyväksymin avoimin tai 
suljetuin johdoin, sekä että yhtiö vuokrakauden päättyessä luovutti kaupun-
gille satamaradan laajentamista varten 100 m2 omistamaansa aluetta ja sai 
siitä korvaukseksi yhtä suuren alan veistämöalueen länsipuolella olevasta 
täytetystä alueesta. 

Teollisuustonttien y. m. vuokraaminen. Maisteri L. Lindelöfille vuokrattiin 3) 
litt. A, C ja D:llä merkityt osat korttelissa n:o 178 Hernesaarenkadun varrella 
sijaitsevaa työpajarakennusta n:o 5 sekä sen viereiset varastopaikat litt G, E 
ja F toukokuun 1 p:stä 1926 joulukuun 1 p:ään 1930 yhteensä 67,430 markan 
vuosimaksusta. 

Pakaan korttelissa n:o 697 sijaitsevat Teollisuuskadun tontit n:ot 13 A ja 
13 R vuokratt i in4) liikemies A. R. Waltakarille 30 vuodeksi lukien toukokuun 
1 p:stä vuosivuokrasta, joka ensinmainitusta tontista olisi 5,760 markkaa 
vuokrakauden ensimmäisenä, 9,600 markkaa toisena ja 13,440 markkaa kol-
mantena kymmenvuotiskautena, jälkimmäisestä taas näinä eri kausina 9,600, 
14,400 ja 19,200 markkaa. 

Insinööri R. Frohnelle vuokratti in5) Pakaan korttelissa n:o 695 Teollisuus-
kadun varrella sijaitseva tehdastontti n:o 17 30 vuodeksi kesäkuun 1 p:stä 
lukien vuosimaksusta, joka olisi 9,000 markkaa ensimmäisenä, 13,500 mark-
kaa toisena ja 18,000 markkaa kolmantena 10-vuotiskautena. 

Rkmrin pöytäk. 15 p. kesäk. 956 §. — 2) S:n 5 p. maalisk. 424 §. —3) S:n 9 p. 
huhtik. 580 §. —4) S:n 9 p. huhtik. 583 § ja 14 p. toukok. 760 §.-—5) S:n 21 p. toukok. 
796 §. 
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Cygnaeuksen kokoelmat. Rahatoimikamari p ä ä t t i i l m o i t t a a valtio-
neuvostolle, että It. Kaivopuiston huvila-alueen n:o 17 vuokra, jolla alueella 
sijaitsevaan rakennukseen Cygnaeuksen taidekokoelmat olivat sijoitetut, oli 
vuoden alusta lukien korotettu. 

Alueiden vuokraaminen eri tarkoituksiin. Rahatoimikamari päät t i 2 ) luo-
vuttaa Suomen työväenteatterin kannatusosakeyhtiölle aiottua ulkoilma-
teatteria varten maksuttomasti 5 vuodeksi n. 2,900 m2:n laajuisen Pasilan 
aseman ja Pakaankadun välillä sijaitsevan alueen ehdoin, ettei kaupungin 
tarvinnut suorittaa mitään tasoitustöitä, että aluetta tasoitettaessa nouda-
tettiin rakennuskonttorin ohjeita sekä että tarpeelliset piirustukset alistettiin 
rahatoimikamarin tutkittaviksi ja hyväksyttäviksi. 

Leskirouva A. Ekmanille ja rouva O. Lindforsille vuokratti in3) eräs 
Humallahden rannalla sijaitseva 100 m2:n laajuinen alue ulkoilmakahvilan 
rakentamiseksi. Vuokra-aika vahvistettiin 5 vuodeksi toukokuun 1 pistä 
lukien ja vuokramaksu 5,000 markaksi vuodessa. 

Tähtitieteelliselle yhdistykselle Ursalle vuokratti in4) 30 m2:n laajuinen 
Kaivopuiston alue, jolle yhdistys aikoi rakennuttaa tähtitornin. Vuokra-aika 
määrättiin kymmeneksi vuodeksi lukien huhtikuun 1 p:stä ja vuosivuokra 
600 markaksi. 

Lammassaari vuokratti in5) raittiusyhdistys Koitolle maaliskuun 14 p:ään 
1927 samasta maksusta kuin aikaisemmin. 

Varastopaikat. Rahatoimikamari päätt i6) , että Sörnäsin puutavara 
varastopaikat annettaisiin vuokralle viideksi vuodeksi tammikuun 1 p:stä 
lukien, kuitenkin ehdoin, että jos kaupunki mainitun ajan kuluessa tarvitsi 
näitä alueita muihin tarkoituksiin, ne luovutettiin kaupungin vapaasti käy-
tettäviksi 6 kuukauden kuluessa irtisanomisesta. 

Edelleen kamari päätti7) , että entiset vuokraajat heinäkuun 1 p:ään saivat 
pitää hallussaan ne Hietaniemen varastopaikat, joita koskevat vuokrasopi-
mukset oli sanottu irti sen varalta, että alue tarvittaisiin suunniteltua öljy-
satamaa varten. 

Eduskuntatalon rakennuslautakunnalle luovutettiin8) eräs eduskunta-
talon tontin vieressä sijaitseva varastopaikka 70,000 markan vuosivuokrasta 
elokuun 15 p:stä lukien mainitun rakennuksen rakennusajaksi. 

Eräät talonomistajat olivat anoneet, että Etel. Rautatiekadun varrella 
sijaitsevat varastopaikat ympäristöä rumentavina poistettaisiin, mutta raha-
toimikamari päät t i 9) tämän johdosta ainoastaan kehoittaa varastopaikkani 
tarkastajaa valvomaan, että puheena olevilla alueilla noudatettiin siisteyttä 
ja järjestystä. 

Samaten oli Kaisaniemenkadun varrella olevien varastopaikkain vuok-
raajille annettava määräys10), että siisteyttä ja järjestystä oli noudatettava 
heidän vuokra-alueillaan.. 

Perunanviljelyspalstat. Rahatoimikamari päätti1 1), että eräät kaupungin 
yleisten töiden hallituksen ehdottamat maapalstat vuokrattaisiin perunan-
viljelykseen 3 vuodeksi, mutta kaupungille pidätettäisiin oikeus jo ennen 

!) Rkmrin pöytäk. 9 p. huhtik. 584 §. — 2) S:n 15 p. kesäk. 961 §. —3) S:n 23 p. huh-
tik. 651 §. — 4) Rkmrin jstn pöytäk. 14 p. huhtik. 3,686 §. —5) S:n 14 p. huhtik. 3,700 §. — 
6) Rkmrin pövtäk. 22 p. tammik. 91 §. —7) S:n 19 p. helmik. 333 §. —8) S:n 10 p. elok. 
1,129 §. —9) S:n 23 p. huhtik. 468 §. —10) S;n 22 p. kesäk. 1,004 §. — n ) S:n 16 p. huh-
tik. 627 §. 
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vuokra-ajan päättymistä ottaa palstat takaisin haltuunsa, jos niitä tarvittiin 
yleisiin tarkoituksiin. Vuokramaksu vahvistettiin 35 markaksi kesältä 11. 
200 m2:n ja 60 markaksi n. 400 m2:n laajuisista palstoista. Edellä mainit tu 
päätös ei koskenut aluetta Toivo A, jonka vuokraamisesta kamarin jaosto sai 
päät tää . 

Teurastamolle varatul ta Sörnäsin alueelta p ä ä t e t t i i n k u t e n aikaisem-
minkin luovuttaa kaasulaitoksen työntekijöille 50 palstaa perunanviljelykseen 
25 markan maksusta palstalta. 

Pidennetyn vuokraoikeuden rahatoimikamari myönsi seuraaviin tiluksiin 
nähden: 

l Vuokrakausi pidennetty 

Tiluksen nimi. Vuokraajan nimi. 

mista. mihin. 

Vuotui- | 
nen vuok-| 
ramaksu,| 

Smk. 

palsta n:o 1 
jSrn asuntopalsta n:o 2 

jSrn 

Srn 

¡S:n 
i 

|S:n 
I Srn 
i 
¡Srn 

1927, tammi-j 3 kk. irtis. 
kuun 1 

iGreijus, asuntopalstaj Huvilanomistaja A. ¡1925, mar-[ 6 kk. irtis. 
I nro 5 ! Aulman2) raskuun l | 
iHernesaari, asunto- Kalastaja G. Löf-

ström 3) 
Kalastaja V. Holm- 1927, tammi-

ström 3) 
Kalastaja G. Tulan-

der3) 
' " A. Löf-Kalastaja 

ström )3 

Kalastaja 
ström 3) 

Kalastaja 
From 3) 

„ 9 i Kalastaja 
ström 3) 

3 kk. irtis. 
kuun 1 

1927, tammi- 3 kk. irtis. 
kuun 1 

1927, tammi- 3 kk. irtis. 
kuun 1 

H. Löf- ¡1927, tammi- 3 kk. irtis. 
j kuun 1 

W. A. ]1927, tammi- 3 kk. irtis. 
kuun 1 

E. Hell- |l927, tammi- 3 kk. irtis. 
| kuun 1 

„ 10) Leskirouva E. Hell- ¡1927, tammi- 3 kk. irtis. 
| ström3) | kuun 1 

ILänt. Viertotie nro 49,j Eversti N. Nikolajeff, ¡1927, tammi- 6 kk. irtis. 
huvila-alue Toivo everstinrouva N. ja i kuun 1 

opettajatar S. Niko- 1 

j lajeff4) 
Toinen linja, tonttij Lastenhoitoyhdistys5) ¡1927, tammi-| 1932, tammi-

nro 6 
Vallila, Vanha tontti) Herra O. K. Maijala6) 

n-.o 4 

3,000 — 

600 j— 

600 I— 

600 I— 

600 — 

600 — 

I 

600 

(SOO 

600 

6,000 

5,200 
kuun 1 i kuun 1 

1927, tammi-j 1931, joulu-1 12,000 
kuun 1 kuun 31 

r · Aktiebolaget Mercura osakeyhtiön, jolle kesäkuun 23 p:ään oli vuokrat tu 
kaupungin myytävien tontt ien luetteloon merkit ty, X kaupunginosassa sijait-
seva Saariniemenkadun tont t i n:o 4, oikeutettiin 7) mainitun ajankohdan jäl-
keenkin pi tämään puheena oleva tont t i vuokralla 1 kuukauden molemmin-
puolisin irtisanomisajoin ja 500 markan ennakolta makset tavasta kuukausi-
vuokrasta. 

Eräi tä varastopaikkoja y. m. liiketarkoituksiin luovutet tuja alueita 
koskevat vuokrasopimukset rahatoimikamari uudist i8) . 

Rkmrin jstn pöytäk. 19 p. toukok. 4,112 §. —2) S:n 10 p. helmik. 2,893 §. — 
3) Rkmrin pöytäk. 7 p. syysk. 1,206 §. — 4) Rkmrin jstn pöytäk. 17 p. maalisk. 3,382 §. — 
5) Rkmrin pöytäk. 8 p. kesäk. 892 §. —6) Sm 19 p. maalisk. 482 §. —7) Srn 12 p. maalisk. 
447 §. —8) Srn 5 p. maalisk. 402 § ja 19 p. maalisk. 481 §. 
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Vuokraoikeuden siirto. 
v u okra oikeuden siirron: 

Raha toimi ka mari hyväksyi seuraavien tiluksien 

Tiluksen nimi. Uuden vuokraajan nimi. 

Apollonkatu, tontti i 
n:o 7) 

Böölenkatu, tontti n:o 1 
Srn tontti n:o 2 
S:n „ „ 38 
Greijus, huvila Laakso n:o 2 
Hermanni I, kortt. n:o 655 tontti n:o 12 
Srn II , kortt . n:o XVII tontti n:o 8 
Hertonäs, huvilapalsta n:o 40 
Srn huvilapalsta n:o 55 
Sm „ „ 62 

S:n „ „ 67 
Humalisto, huvilapalsta n:o 23, Ulfäsaj 
Keuruuntie, tontti n:o 22 
Kinnekulle nro 56 a, Miramar 

Kumtähti, asuntopalstat litt. Z ja A 
Käpylä, osa kortt. n:o 870 tontista nro 11 

Srn kortt. nro 808 tontti nro 21 

9 (ent. Berga Liikemies E. Mäkinen*) 

Srn » » 823 11 11 14 b 
Srn 11 » 823 11 11 16 b 
Srn 11 » 823 11 11 18 a 
Srn 11 7J 823 11 11 18 b 
Srn 11 7) 862 11 11 2 
Srn 11 77 862 11 17 2 
Srn 11 71 862 11 77 18 
Srn V 11 867 11 77 34 
Srn V 11 868 11 77 12 
Srn » 71 868 11 71 22 
Srn » 11 869 >i 11 7 a 
Srn fy 11 869 „ 11 14 
Srn ·» 11 870 11 11 1 

Srn M 11 873 11 11 15 
Srn n 11 873 71 „ 19 

Liikemies L. Henriksson 2) i 
Bostadsaktiebolaget Böhlegatan nro2 3 ) 
Leskirouva V. Grenman 4 ) ! 
Ajuri O. J. Holmberg 5) 
Osakeyhtiö Wellamonkatu 126) i 
Her ra K. Liljeberg7) 
Puhelinmonttööri G. E. Eskelin 8) j 
Her ra W. Meriläinen 9) . j 
Par tur i K. G. Skogberg ja rouva A. L.; 

Skogberg1 0) 
Kirvesmies F. A. Westerholm1 1) j 
Saarnaaja M. Åkerblom 12) ! 
Her ra V. Riihimäki13) 
Hammaslääkär i T. H. J. Ekman ja rouva! 

M. L. Ekman u ) | 
Rouva A. Sederholm 15) 
Leskirouva M. K. Raita ja veturinkul-j 

jet taja K. J . Sjöblom 16) | 
Insinööri I. Laukkanen ja rouva IJ 

Laukkanen 17) 
Konttoristi E. W. Pantzar1 8) 
Varatuomari T. Järvinen 1 8) 
Maisteri J . Säntti18) 
Kamreeri V. L. Seppälä 18) 
Kauppias A. A. Björk1 9) 
Her ra I. H. Rautell20) 
He r ra E. Söderman2 1) 
Ajuri J . A. Walve ja J. O. Heinonen22) 
Johta ja F. G. Bergström 23) 
Rautasorvari V. N. Finnberg2 4) 
Nahkakauppias K. J . Wuoristo 25) 
Aputyömies K. Paljakka2 6) 
Her ra J . L. Toivonen ja rouva S. Toi-

vonen 27) 
Aputyömies K. Peltonen28) 
Ylikonstaapeli F. H. Kulta ja asemamies 

A. Kallio29) 

Rkmrin jstn poytåk. 12 p. toukok. 4,033 §; ks. vrn 1923 kert. s. 184. —2) Rkmrin 
jstn poytåk. 27 p. heinåk. 4,808 §. —3) Srn 26 p. toukok. 4,179 §. —4) Srn 26 p. toukok. 
4,153 §. — 5) Srn 10 p. elok. 4,889 §. — 6) Srn 13 p. tammik. 2,568 — 7) Srn 8 p. syysk. 5,178 
§. — 8) Srn 27 p. heinåk. 4,826 §. — 9) Srn 3 p. elok. 4,855 §. —10) Srn 24 p. marrask. 6,272 §. 
— n ) Srn 13 p. tammik. 2,567 §. —12) Srn 20 p. tammik. 2,632 §. —13) Srn 17 p. maalisk. 
3,381 §; ks. vrn 1924 ker t / s . 1 7 9 . - 1 4 ) Rkmrin jstn poytåk. 10 p. maalisk. 3,241 §.— 
15) Srn 24 p. maalisk. 3,462 §. —16) Srn 17 p. elok. 4,939 §. —17) Srn 12 p. toukok. 4,028 §. — 
18) Srn 28 p. huhtik. 3,866 §. — l9) Srn 17 p. maalisk. 3,380 §. —20) Srn 17 p. marrask. 6,259 §. 
— 21) Srn 20 p. lokak. 5,891 §. —22) Srn 31 p. maalisk. 3,500 §. —23) Srn 3 p. maalisk. 3,191 §. 
24) Srn 20 p. lokak. 5.890 §. —25) Srn 3 p. helmik. 2,814 §. —26) Srn 3 p. marrask. 6,090 — 
27) Srn 15 p. syysk. 5,358 §. —28) Srn 17 p. marrask. 6,260 §. —29) Srn 15 p. syysk. 5,357 §. — 
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Leankatu, tontti n:o 6 

S:n tontti no 6 
Meilahti, huvilapalsta n:o 2, Toivola 

; S:n huvilapalsta n:o 22, Muisto 
; S:n „ „ 27 A, Länt. Pukki-] 
] saari 
| Oulunkylä, Hopstycksbacken nro 1 
I Srn „ „ 7 
S:n Kullobacka n:o 5 
S:n Kvarnhagen n:o 16 

! S:n Kvarnäkern n:o 8 
I Päijänteentie, tontit n:ot 39 ja 41 
Srn tontit n:ot 39 ja 41 
S:n tontti n:o 11 
S:n „ „ 11 
Sm „ „ 29 
Reimars, kortt . n:o 17 tontti n:o 9 
Roineentie, tontti nro 3 
S:n tontti n:o 5 

! S:n „ „ 5 

Ruskeasuo, palsta n:o 6 
Toukola, puolet kortt . nro 908 tontista 

nro 5 
Srn kortt . nro 3 tontti nro 8 \ 
Srn M yy 3 yy v 9 
Srn yy yy 9 yy yy 2 
Srn V V 908 yy yy 6 
Srn yy yy 909 yy yy 5 
Srn V V 912 yy yy 5 
Srn yy V 912 yy yy 10 
Srn yy 1 ) 915 yy yy 5 
Srn yy n 915 yy yy 7 
Srn yy V 916 yy yy 6 
Srn yy yy 916 yy yy 10 
Srn yy » 916 yy yy 15 
Srn yy yy 916 yy yy 17 
Srn yy yy 916 yy yy 19 
Srn rantakorttelin yy yy 1 kj.ii l a i i i aau incuu „ 
Vallilan tie, tontti nro 12 
Vanajan tie, tontti 11:0 1 
Virtain tie, tontti nro 6 

Ylivahtimestari J . P. Mustonen1); siirto 
sittemmin peruutet tu 2 ) 

Kivityömies J . Kallionpää2) 
Kassanhoitaja F. Lindqvis t 3 ) ; siirto 

sittemmin peruutet tu 4) 
Her ra W. Fr iberg 5 ) 
Aktiebolaget Filmcentral osakeyhtiö6) 

Rouva J . Hägers t röm 7) 
Asunto-osakeyhtiö Rauhankallio8) 
Filosofiantohtori K. Bruhn 9 ) 
Her ra L. E. Andersson1 0) 
Varatuomari V. H. Lahonen11) 
Varatuomari W. Sarkanen1 2) 
Asunto-osakeyhtiö Päijänteentie 3913) 
Rouva E. Kovanen14) 
Rouva S. Sederholm-Seppi15) 
Johta ja H. Grönlund1 6) 
Leskirouva I. I. Gabrielsson17) 
Her ra G. M. Karlsson1 8) 
Pankin virkailija J . Härkönen1 9) 
Her ra E. E. Samuelsson20) 
Pankin virkailija J. Härkönen2 1) 
Konttoristi A. Nemlander22) 
Osakeyhtiö Tarmola aktiebolag23) j 
Työnjohtaja T. Mäkelä ja kauppias P.l 

Hile24) 
Merikapteeni M. Karlsson 25) 
Her ra G. M. Karlsson26) 
Rouva E. Hällström 27) 
Her ra V. J . Elkki28) 
Muurari K. N. Wirtanen j a K. A. Wainio29) 
Rouva E. Kovanen30) 
Ajuri J . A. Salo31) j 
Kauppias A. Seppälä32) 
Rouva J . Hiltunen33) 
Konttoristi E. Pekonen 34) 
Kivesmies V. H. Järvi3 5) 
Vahtimestari K. E. Virtanen 36) 
Puuseppä J . J . Elo37) 
Johta ja A. Salditt38) 
Leskirouva B. J. Juutinen 39) 
Asunto-osakeyhtiö Vallilan tie 15 40) 
Viilaa ja J. E. Lindén 41) 

Rkmrin jstn pöytäk. 22 p. syysk. 5,443 §. —2) Srn 17 p. marrask. 6,198 §. —3) Srn 17 
p. helmik. 2,980 §. — 4) Srn 2 p. kesäk. 4,218 §. —5) Srn 20 p. heinäk. 4,791 §. —6) Srn 27 p. 
heinäk. 4,827 §. —7) Srn 10 p. marrask. 6,176 §. — 8) Srn 27 p. lokak. 5,915 §. —9) Srn 3 p. 
elok. 4,853 §. — 10) S:n 28 p. huhtik. 3,856 §. —1X) Srn 5 p. toukok. 3,893 §. — 12) Rkmrin 
pöytäk. 12 p. helmik. 204'§. —13) Rkmrin jstn pöytäk. 17 p. marrask. 6,257 §. — 14) Srn 26 
p. toukok. 4,186 §. —15) Srn 29 p. jouluk. 6,919 §. —16) Srn 20 p. tammik. 2,683 §. —17) Srn 13 
p. lokak. 5,695 §. — l8) Srn 8 p. kesäk. 4,344 §. —19) Srn 3 p. helmik. 2,808 §. — 20) Srn 22 p. 
kesäk. 4,547 §. —21) Srn 3 p. helmik. 2,807 §. —22) Srn 1 p. syysk. 5,109 §. — 23) Srn 13 p. 
lokak. 5,703 §. —24) Srn 8 p. kesäk. 4,343 §. —25) Srn 8 p. jouluk. 6,576 §. — 26) Srn 3 p. 
elok. 4,854 §. —27) Srn 3 p. marrask. 6,091 §. —28) Srn 13 p. tammik. 2,603 §. —2») Srn 3 
p. maalisk. 3,192 §. — 30) Srn 17 p. marrask. 6,258 §. —31) Srn 1 p. syysk. 5,107 §.—32) Srn 3 
p. helmik. 2,806 §. —33) Srn 1 p. jouluk. 4,695 §. —34) Srn 2 p. kesäk. 4,262 §. — 35) Srn 7 
p. huhtik. 3,585 §. — 36) Srn 8 p. kesäk. 4,342 §. -~37) Srn 3 p. helmik. 2,813 §. — 3s) Srn 3 
p. helmik. 2,777 §. —39) Srn 6 p. heinäk. 4,687 §. — 40) Srn 27 p. heinäk. 4,839 — 4l) Srn 
31 p. maalisk. 3,503 §. 
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Virtaintie, tontti 11:0 11 
S:n tontti n:o 11 

|S:n „ „ 12 
S:n „ „ 12 

! S:n „ „ 12 

Pankinvirkailija J. Härkönen1) 
Talonomistaja J. A. Forsström 2) 
Rouva M. Saarinen 3) 
Maanviljelijä H. Ojansuu 4) 

| Kauppias B. Saloranta5) 

Varasto- y. m. s. alueet. Sitäpaitsi rahatoimikamari antoi vuokralle lukuisia 
varasto- y. m. alueita sekä myönsi tällaisia alueita koskevain vuokrasopi-
musten pidennyksiä ja hyväksyi niiden siirtoja, mut ta näitä toimenpiteitä 
koskevia yksityiskohtaisia tietoja ei kamarin tekemän päätöksen johdosta ole 
otet tu tähän kertomukseen. 

Peruutettuja vuokrasopimuksia. Ajuri J . E. Erosen kanssa tehty Toukolan 
korttelissa n:o 915 sijaitsevan tontin n:o 41 vuokrasopimus peruutet t i in 6) . 

Samaten peruutett i in puuseppä V. Metsälän kanssa tehty Käpylän kort-
telissa n:o 870 sijaitsevaa tont t ia n:o 4 koskeva vuokrasopimus 7) ja kirves-
miesten A. F. H. Hägglundin ja K. V. ja S. K. Laaksosen kanssa tehdyt 
Toukolan korttelin n:o 916 tontt ia n:o 12 ja korttelin n:o 904 tont t ia n:o 13 
koskevat sopimukset 8). 

Vahvistettuja vuokramaksuja. Rahatoimikamari hyväksyi 9) sosialilauta-
kunnan laatiman ehdotuksen Kumtähden omakotialueen vuokratontt ien sekä 
Käpylän Taivaskallion huvila-alueen korttelien n:ot 891—893 tontt ien vuokra-
maksuiksi. 

Edelleen kamari vahvist i1 0) varastopaikkain vuokramaksut noudatet ta-
viksi heinäkuun 1 p:stä lukien. 

Vuokranmaksun lykkääminen. Vapaaherra A. Ramsay oikeutettiin11) suo-
r i t tamaan vuokraamansa Reimarsin verotilan vuokra huhtikuun 30 p:nä 1927 
vuoden 1926 lokakuun 30 p:n sijasta sekä myöskin kahtena seuraavana vuonna 
suorit tamaan puheena oleva vuokramaksu ennen huhtikuun loppua. 

Vuokramaksujen periminen. Tehtailija W. E. Lindström, joka oli tuomit tu 
luopumaan Hammarbergin alueen vuokraoikeudesta, mut ta joka siitä huoli-
mat ta oli pi tänyt aluetta hallussaan tammikuun 1 p:stä syyskuun 1 p:ään 
1926, velvoitettiin12) mainitulta ajal ta maksamaan vuokraa 100 markkaa 
kuukaudessa. 

Rakennustoimistolta Rakentaja , Malmi & Ääri, joka toukokuun 1 p:stä 
marraskuun 30 p:ään 1925 oli luvat ta pi tänyt hallussaan erästä Kaisaniemen-
kadun varrella sijaitsevaa varastopaikkaa, velottiin13) tämän johdosta 7,000 
markkaa. 

Maksamattomat vuokra- y. m. maksut. Rahatoimikamari pää t t i 1 4 ) vel-
voittaa Hertonäsin säterin vuokraajan A. Holmbergin hänen kanssaan tehdyn 
vuokrasopimuksen1 5) irtisanomisen uhalla vuoden 1926 kuluessa maksamaan 
kaupungille velkansa. 

Eknäsin tilalla toimitettu katselmus. Kaupunginagronoomi A. J . Tamminen 
lähetti selonteon syyskuun 17 ja 18 p:nä Eknäsin tilalla toimitetusta katsel-
muksesta, minkä johdosta rahatoimikamari pää t t i 1 6 ) kehoittaa vuokraaja 

*) Rkmrin jstn pöytäk. 3 p. helmik. 2,810 §. — 2) S:n 12 p. toukok. 4,029 §. — 3) S:n 
3 p. helmik. 2,809 §. — 4) S:n 8 p. kesäk. 4,346 §. —5) S:n 29 p. syysk. 5,593 §. — 6) S:n 17 
p. helmik. 2,976 §; ks. v:n 1925 kert. s. 159. —7) Rkmrin jstn pöytäk. 14 p. huhtik. 3,674 
§; ks. v:n 1924 kert. s. 180. — 8) Rkmrin jstn pöytäk. 19 p. toukok. 4,106 § ja 15 p. 
kesäk. 4,441 §. —9) Rkmrin pöytäk. 12 p. helmik. 206 § ja 19 p. maalisk. 495 §. —10) S:n 
5 p. maalisk. 402 §. — u ) S:n 13 p. heinäk. 1,066 §. —12) Rkmrin jstn pöytäk. 15 p. syysk. 
5,346 —13) S:n 20 p. tammik. 2,674 —14) Rkmrin pöytäk. 12 p. lokak. 1,403 §; ks. v:n 
1925 kert. s. 169. — 15) Ks. v:n 1923 keri. s. 38. —16) Rkmrin pöytäk. 19 p. lokak. 1,455 §. 
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A. Wathenia tarkasti noudattamaan vuokrasopimuksen määräyksiä sekä 
viipymättä korjaamaan eräät kaupunginagronoomin mainitsemat puutteelli-
suudet. 

Vapaampi käyttöoikeus, johon sisältyi vuokraajan oikeus rahatoimi-
kamaria kuulematta luovuttaa vuokraoikeus toiselle henkilölle, myönnettiin 
Suomen krematorioyhdistykselle sen Hietaniemellä sijaitsevaan vuokra-alu-
eeseen sekä vuokraaja L. Anderssonille Oulunkylän huvilapalstaan n:o 42, 
Kvarnhageniin 2), nähden. 

I% Vuokrapalstan käyttö. Neiti A. Norrlin oikeutettiin3) periaatteellisesti 
rakennuttamaan Toukolan palstalle n:o 6 asuinrakennus, mutta velvoitettiin 
alistamaan puheena olevan uudisrakennuksen piirustukset rahatoimikamarin 
tutkittaviksi ja hyväksyttäviksi. 

Vuokratontin jakaminen. Kumtähden korttelin n:o 944 vuokratontti n:o 10 
oli jaettava 4) kahdeksi, 10 a ja 10 b merkityksi tontiksi. 

Hakaniementorin halkokaupan valvonta. Rahatoimikamari pää t t i 5 ) , 
että Hakaniementorilla tapahtuvan halkokaupan valvonta siirrettäisiin satama-
viranomaisilta tori- ja kauppahalli valvojalle, ja kehoitti sen johdosta satama-
hallitusta sanomaan irti sikäläisiä myyntipaikkoja koskevat vuokrasopimukset 
huhtikuun 1 p:ään. 

Kolmivuotiskatselmukset. Niitä vuokraajia, jotka eivät olleet noudatta-
neet kamarin määräystä heidän vuokra-alueillaan vuoden 1925 kolmivuotis-
katselmuksessa todettujen puutteellisuuksien korjaamisesta, päätett i in6) ke-
hoittaa vuokrasopimuksissa säädetyllä uhalla ennen lokakuun loppua täyt tä-
mään puheena olevat velvollisuutensa. 

Esiteltäessä kesällä toimitettujen n. s. kolmivuotiskatselmusten katsel-
muspöytäkirjoja rahatoimikamari päät t i 7 ) kehoittaa asianomaisia ennen 
heinäkuun 1 p:ää 1927 korjauttamaan muistutusten aiheena olleet puutteelli-
suudet. 

Herrat O. Tybeck ja L. Lundqvist oikeutettiin8) lykkäämään säleaidan 
rakentaminen Meilahden vuokratonttien n:ot 26 a ja 26 b välille toistaiseksi. 

Lastenhoitoyhdistys, joka oli velvoitettu ennen kesäkuun 1 p:ää 1926 
maalauttamaan Meilahdessa sijaitsevaa lastenkotiansa ympäröivä lauta-aita, 
oikeutettiin9) lykkäämään mainittu työ kesään 1927. 

Myöskin Lasten työkotiyhdistyksen anomukseen saada lykätä XI kau-
punginosan korttelissa nro 306 sijaitsevalla Kolmannen linjan tontilla nro 8 
olevan asuinrakennuksen korjaaminen ja maalaaminen rahatoimikamari 
myöntyi1 0) määräten, että puheena oleva työ oli suoritettava kesällä 1927. 

Kauppahallit y. m. Rahatoimikamari päätti1 1) että Rantatorin ja Kasar-
minkadun kauppahallien vapautuvien myymäläin vuokraoikeudet toistaiseksi 
ja kunnes toisin määrättiin tarjottaisiin huutokaupalla ja että alimpana hyväk-
syttynä tarjouksena pidettäisiin asianomaisesta myymälästä viimeksi mak-
settua vuokraa. Rahatoimenjohtajan tehtäväksi annettiin yhdessä tori- ja 
kauppahallivalvojan kanssa järjestää puheena olevat huutokaupat, jota 
vastoin rahatoimikamarin tuli lopullisesti hyväksyä tehdyt tarjoukset. 

Sittemmin tarjottiin kaksi Rantatorin hallin myymälää huutokaupalla 
vuokrattavaksi ja toinen niistä vuokrattiin12) 5,000 markasta vuodessa, jota 

Rkmrin pöytäk. 22 p. kesäk. 996 §. —2) Sm 8 p. kesäk. 915 —3) Srn 19 p. mar-
rask. 1,628 §. —4) Sm 22 p. kesäk. 1,008 §. — 5) Srn 22 p. tammik. 95 §. — 6) Sm 3 p. 
elok. 1,105 §. — 7) Srn 29 p. lokak. 1,503 §. — 8) Rkmrin jstn pöytäk. 14 p. huhtik. 3,704 §. 
— 9) Rkmrin pöytäk. 21 p. toukok. 794 §. — l 0 ) Srn 21 p. toukok. 795 §. — Srn 22 p. tam-
mik. 90 §; vrt. vrn 1925 kert. s. 172. —12) Rkmrin pöytäk. 29 p. tammik. 140 §. 

Kunnall , kert. 1926. 20 
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vastoin rahatoimenjohtaja ilmoitti, ettei toisesta ollut tehty mitään tarjousta. 
Vuoden varrella vuokrattiin vielä viisi mainitun hallin sekä seitsemän Kasar-
mintorin hallin myymälää huutokaupalla, ja hyväksytyt vuosivuokrat nousivat 
yhteensä 122,500 markkaan. Kahden Kasarmintorin hallin ja erään Ranta-
torin hallin myymälän vuokria alennettiin2) sittemmin yhteensä 12,400 
markkaa. 

Rantatorin kauppahallin kalaosasto vuokratti in3) Rannikkokalastajain 
osuuskunnalle 1 vuodeksi lukien syyskuun 1 p:stä 25,000 markan vuokrasta. 

Torikauppa. Muutamat torikauppiaat olivat anoneet, että he vielä kesä-
kuun 1 p:n jälkeen ja kunnes korkeimman hallinto-oikeuden torikauppaa 
koskeva päätös oli annettu, saisivat Kauppatorilla myydä lihatavaroita y. m. 
Kamari päät t i 4 ) evätä anomuksen, mutta samalla oikeuttäa hakijat ryhty-
mään torilla harjoittamaan muiden sallittujen tavarain kauppaa. 

Sittemmin oikeutettiin5) eräät torikauppiaat toistaiseksi harjoittamaan 
valmiiden ruokatavarain ja siirtomaatavarain kauppaa, koska korkeimman 
hallinto-oikeuden elokuun 30 p:nä antamassa päätöksessä nimenomaan seli-
tettiin, että terveydenhoitojärjestyksen 2 luvun 7 §:n sisältämä kielto ei kos-
kenut mainittuja tavaralajeja. 

Kaupungin kaduilla tapahtuva makkarakauppa. Rahatoimikamari päätt i6) , 
että makkarakauppaa sai kaupungin kaduilla harjoittaa samoina aikoina kuin 
ennen eli klo 8 ip.—1 yöllä. 

Toimitetussa huutokaupassa vuokratt i in7) Hakaniemen- ja Kauppa-
toreilla, Erottajalla, Heikinpuistossa Ylioppilastalontorin kohdalla, Rautatien-
ja Fredrikintoreilla sekä Hankkijan talon edustalla olevat makkaramyynti-
paikat vuodeksi 1927 yhteensä 511,500 markan maksuista. 

Katu-, koju- y. m. kauppa. Rahatoimikamari päätt i8) , että vaunuista 
tapahtuvaa jäätelön myyntiä varten tarjottaisiin huutokaupalla myyntipaik-
koja seuraavista paikoista: Länt. Viertotien ja Arkadiankadun kulmauksesta, 
Heikinpuistosta Ruotsalaisen teatterin ja Yliopiston apteekin kohdalta, Rule-
vardin ja Yrjönkatujen, Robertin- ja Yrjönkatujen sekä Fredrikin- ja Pursi-
miehenkatujen kulmauksesta, Kaisaniemen joutsenlammikon luota, Kasarmin-
torilta, Kauppatorilta kolera-altaan ja keisarinnan kiven luota, Pohjois-
satamasta Liisan- ja Unioninkatujen kulmauksesta, Rautatientorilta, Haka-
niementorilta rautatiekioskin luota sekä It. Viertotien ja Viidennen linjan, 
It. Viertotien ja Keiteleentien ja Länt. Viertotien ja Kammionkadun kul-
mauksesta. Kesäkaudeksi huusi sittemmin kuusi eri henkilöä ja toiminimeä 
myyntioikeudet yhteensä 337,500 markasta, mistä puolet oli suoritettava 
ennakolta huhtikuun 15 p:nä ja loput seuraavan heinäkuun 1 p:nä. 

Samoin maksuehdoin vuokratt i in8) kesäksi oikeus myydä marjoja 3 pai-
kassa Kaisaniemessä ja 4 paikassa Eläintarhassa yhteensä 35,400 markan 
maksuista, oikeus harjoittaa ulkoilmavalokuvausta 4 paikassa Kaisaniemessä, 
2 paikassa Eläintarhassa ja 2 paikassa Kaivopuistossa 41,700 markasta sekä 
eräs Eläintarhan urheilukentällä oleva kioskipaikka 8,000 markasta9). 

Vesikioskipaikkoja vuokratt i in1 0) 3 henkilölle 4 eri 'paikasta kesäkuun 
1 p:stä lokakuun 15 p:ään yhteensä 53,700 markan maksuista. Sitäpaitsi 

Rkmrin pöytäk. 23 p. maalisk. 498 §, 30 p. maalisk. 539 6 p. huhtik. 557 §, 27 p. 
huhtik. 684 §, 8 p. kesäk. 890 §, 22 p. lokak. 1,464 § ja 17 p. jouluk. 1,820 §. —2) S:n 3 p. 
jouluk. 1,704 §. —3) S:n 7 p. syysk. 1,205 §. — 4) S:n 15 p. kesäk. 954 §; vrt. tätä kert. s. 
30. —5) Rkmrin pöytäk. 22 p. lokak. 1,467 §. —6) S:n 5 p. marrask. 1,544 §. — 7) S:n 16 p. 
marrask. 1,611 §. —8) S:n 29 p. tammik. 143 § ja 12 p. helmik. 203 §. —9) S:n 18 p. toukok 
773 §. —10) S:n 30 p. maalisk. 537 §. 
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vuokrattiin1) huhtikuun 15 p:n ja lokakuun 15 p:n väliseksi ajaksi 5 henki-
lölle ja toiminimelle 6 eri paikasta kaupunkia paikkoja virvoitusjuomain y. m. 
myyntiä varten vaunuista yhteensä 21,200 markan maksuista. Edelleen vuok-
ratt i in2) eräs Kaivopuistossa oleva kioski 17,100 markasta, mikä vuokra 
myöhemmin alennettiin3) 12,100 markkaan. 

25 vesikioskin vuokramaksuja korotett i in4) yhteensä 121,500 markkaa 
eli 346,000 markkaan. 

Huhtikuun 20 p:nä toimitetussa huutokaupassa rahatoimikamari hyväk-
syi5) Lapinlahdenpuistikossa, Pohjoissatamassa sekä Eurantien ja It. Vierto-
tien kulmauksessa olevista vesikioskeista tehdyt korkeimmat tarjoukset, 
jotka yhteensä nousivat 35,700 markkaan. 

Neiti R. Hiltuselle myönnettiin6) 675 markan alennus Simon- ja Länt. 
Heikinkatujen kulmauksessa olevan kioskipaikan vuoden 1925 vuokrasta sen 
johdosta, että hänet oli velvoitettu poistamaan kioskinsa niiksi päiviksi, joina 
Ruotsin kuningas vieraili kaupungissa, mistä hänelle oli aiheutunut tappiota. 

Rahatoimikamari päätt i7) , ettei Länt. Satamakadulla, Hakaniementorilla 
Sirkuskadun kohdalla, Museokadulla ja Fleminginkadulla olevia kiinteitä 
vaunupaikkoja vuodesta 1927 lähtien annettaisi vuokralle. 

Rouva H. Lindholm oikeutettiin8) myymään sanomalehtiä Lauttasaaren 
lauttauspaikan lippumyymälässä. 

Yhdistykselle Helsingin luistelijat myönnettiin9) 250 markan vuosimak-
susta oikeus kesällä pitää paviljonkinsa Eläintarhantien varrella ja harjoittaa 
siellä kahvilaliikettä. 

Osakeyhtiö Makeisautomaatti oikeutettiin10) 5 eri paikkaan kaupunkia 
asettamaan makeisautomaatteja kesäkuun 1 p:stä lukien yhteensä 2,500 
markan maksuista vuodessa ja 3 kuukauden molemminpuolisin irtisanomis-
ajoin. 

Oikeus mainoskilpien y. m. asettamiseen. Naisten työtupain johtokunta 
oikeutettiin11) asettamaan enintään 2 m:n pituinen osoitekilpi It. Heikinkadun 
17:ssä sijaitsevaan taloon. 

Suomen messut oikeutettiin12) helmikuun 20 ja 28 p:n väliseksi ajaksi 
asettamaan kaksi katuloistoa, toinen Etel. Esplanaadikadun ja Fabianin-
kadun risteykseen ja toinen kaartin maneesin edustalle sekä lokakuun 1 ja 
6 p:n väliseksi ajaksi pystyttämään kolme 8 m:n korkuista mainospylvästä, 
nim. yksi Kauppatorille, toinen Hakaniemen- ja kolmas Rautatientorille. 

Nuorten miesten kristillisen yhdistyksen maailmankongressin kanslialle 
myönnettiin13) oikeus sijoittaa kaupungille n. 20 pientä pahvinuolta osoitta-
maan kongressihuoneistoon vievää tietä. 

Suomen kansallisteatteri oikeutettiin 14) asettamaan ohjelmakaappi Kaisa-
niemenkadun tontille n:o 6. 

Hammaslääkäri T. Ekmanille annettiin 15) lupa asettaa joitakin tienviit-
toja Humallahden rannalla sijaitsevaan Miramarin huvilaan vievän tien 
osoittamiseksi. 

Rkmrin pöytäk. 30 p. maalisk. 538 §. — 2) S:n 6 p. huhtik. 557 §. —3) S:n 27 p. 
huhtik. 684 §. —4) S:n 6 p. huhtik. 558 §. — 5) S:n 20 p. huhtik. 645 §. —6) Rkmrin jstn 
pöytäk. 8 p. kesäk. 4,350 §. — 7) Rkmrin pöytäk. 3 p. jouluk. 1,720 §. —8) Rkmrin jstn 
pöytäk. 15 p. kesäk. 4,444 §. —9) S:n 19 p. toukok. 4,108 §. —10) Rkmrin pöytäk. 26 p. 
toukok. 835 § . — n ) Rkmrin jstn pöytäk. 13 p. tammik. 2,607 §.—12) S:n 17 p. helmik. 
3,009 §, 15 p. syysk. 5,355 § ja 29 p. syysk. 5,596 §. —13) S:n 20 p. heinäk. 4,783 §. — l 4) S:n 
3 p. marrask. 6,096 §. —15) S:n 29 p. syysk. 5,595 §. 
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Aktiebolaget Tilgmann osakeyhtiölle m y ö n n e t t i i n l u p a asettaa 10 eri 
paikkaan kaupunkia ilmoituspylväitä kolmen vuoden ajaksi kesäkuun 1 p:stä 
lukien 5,000 markasta vuodessa. 

Ratsumestari D. Kamenskylle ilmoitettiin2) tiedustelun johdosta, että 
lupa ihmisvoiman mittaamiskojeiden asettamiseen kaupungin puistoihin voi-
tiin myöntää kussakin erikoistapauksessa tapahtuneen harkinnan jälkeen. 

Oikeus pitää Korkeasaaressa henkilövaakaa toukokuun 15 ja elokuun 
15 p:n välisenä aikana myönnettiin 3) Yäg aktiebolaget nimiselle yhtiölle 500 
markan kertamaksusta. Samaten oikeutettiin4) Aktiebolaget Libra niminen 
yhtiö huhtikuun 15 p:stä lokakuun 15 p:ään pitämään 4 henkilövaakaa eri 
paikoissa kaupunkia 500 markan kuukausimaksusta vaa'alta sekä asettamaan 
Seurasaareen ja Mustikkamaalle samanlaisia vaakoja yleisön käytettäviksi 
1 markan maksusta punnitukselta. Kansanpuistojen valvoja oikeutettiin 
osoittamaan vaaoille sopivat sijoituspaikat sekä vahvistamaan vuokramaksun 
suuruus. Neiti I. Petra oikeutettiin5) pitämään henkilövaakaa It. Heikin-
puistossa toukokuun 1 p:stä 4,800 markan vuosimaksusta; sittemmin hän 
kuitenkin sanoi irti tämän sopimuksen6). 

Oikeus asettaa puhelimia. Herra K. F. Westerlund oikeutettiin 7) asetta-
maan puhelin Katajanokan tullikamarin luo sikäläisten vuokrakuorma-autojen 
tarpeiksi ehdoin, että muutkin vuokrakuorma-autoliikkeen harjoit tajat saivat 
sitä käyttää. Herra J . R. Björkell oikeutettiin8) asettamaan samanlainen 
puhelin Eteläsatamaan tullipa vii j ongin luo edellä mainituin ehdoin. 

Autonkuljettajat K. E. Suominen ja U. Lehtonen oikeutettiin 9) toistai-
seksi kiinnittämään puhelinkone Länt. Viertotien varrella sijaitsevan huvilan 
Isberg n:o 5 ulkoseinään. 

Erottajan autoaseman kuljet tajat oikeutettiin 10) kiinnittämään puhelin-
kone mainitulla torilla olevan raitiotiesilmukan sisällä olevaan johtopylvää-
seen ehdoin, että puhelinkaappi maalattiin pylvään väriseksi. 

Lupa korokkeen rakentamiseen. Raitiotie- ja omnibusosakeyhtiö oikeu-
tettiin u ) omalla kustannuksellaan rakennuttamaan koroke Erottajalle Länt. 
Heikinkadun talon n:o 6 edustalle sekä siirtämään tähän paikkaan Bulevardin-
kadun talon n:o 2 edustalla ollut raitiotiepysäkki. 

Oikeus rakentaa johtoja ja raiteita y. m. Maatalousministeriö oli oikeuttanut 
Imatran voimalaitoksen rakentamaan muuntoaseman Vikin latokartanon 
maalle sekä vetämään sähkövoimajohtoja sen poikki, ja rahatoimikamari 
päätti1 2) saatuaan siitä tiedon ainoastaan ilmoittaa asian maatalouslauta-
kunnalle. Raitiotie- ja omnibusosakeyhtiö oikeutettiin13) asettamaan kaksi 
ilmajohtoja kannattavaa pylvästä, toinen Erottajan itäosaan, toinen Teatteri-
esplanaadiin. 

Kauppias K. Bogdanoffin perillisten tekemään anomukseen saada asettaa 
Toivon tilukselle 3 puupylvästä sähkövalaistusj ohtoa varten rahatoimikamari 
myöntyi1 4) ehdoin, että pylväät poistettiin kahden kuukauden kuluessa sitä 
koskevan määräyksen antamisesta. 

Paraisten kalkkivuoriosakeyhtiö oikeutettiin 15) edellyttäen, että rautatie-
viranomaistenkin suostumus siihen hankittiin, maksutta rakennuttamaan ja 

Rkmrin jstn pöytäk. 8 p. kesäk. 4,348 §. —2) Rkmrin pöytäk. 3 p. jouluk. 1,724 §. 
— 3) Rkmrin jstn pöytäk. 20 p. tammik. 2,680 §. — 4) S:n 20 p."tammik. 2,681 § ja 28 p. 
huhtik. 3,852 §. —5) S:n 21 p. huhtik. 3,786 §. —6) S:n 27 p. lokak. 5,934 §. — 7) S:n 7 p. 
huhtik. 3,584 §. —8) S:n 21 p. huhtik. 3,778 §. — 9) Rkmrin pöytäk. 15 p. lokak. 1,425 §. — 
10) Rkmrin jstn pöytäk. 16 p. jouluk. 6,722 §. — n ) Rkmrin pöytäk. 22 p. lokak. 1,463 § 
12) S:n 7 p. toukok. 719 §. —13) S:n 24 p. syysk. 1,313 §.—14) S:n 1 p. lokak. 1,345 §.— 
15) S:n 26 p. helmik. 364 §. 



149 II. Rahatoimikam ari. 

enintäään kaksi kuukautta helmikuun 26 pistä lukien pitämään paikallaan 
Sörnäsin rantatien poikki, rautateiden purkaussillasta yhtiön muurauslaasti-
tehtaalle vievä kapearaiteinen rata ehdoin, että laite heti poistettiin, jos 
kaupungin viranomaiset katsoivat siihen olevan syytä, että sekä rautatie-
raiteet että se Sörnäsin rantatien osa, jolla purkaus tapahtuisi, pidettiin lumesta 
puhtaina, että katu raiteen tultua poistetuksi palautettiin entiseen kuntoonsa, 
että raiteet rakennettiin niin, etteivät ne mainittavassa määrässä aiheuttaneet 
liikennevaikeuksia sekä että yhtiö otti vastuulleen raiteiden paikalla liiken-
nettä harjoittavalle yleisölle mahdollisesti aiheuttamat tapaturmat. Sittem-
min yhtiö oikeutettiin1) myöskin talvella 1926—27 pitämään edellä maini-
tulla paikalla kapearaiteista rataa. 

Asfaltti osakeyhtiö Lemminkäinen oikeutettiin2) rakentamaan vesijohto 
korttelissa n:o 178 olevalle varastoalueelleen n:o 19 c ehdoin, että työ suori-
tettiin rakennuskonttorin ja vesijohtolaitoksen ohjeiden mukaisesti. 

Kone- ja siltarakennusosakeyhtiö oikeutettiin 3) rakentamaan X kaupun-
ginosan korttelien n:ot 292 ja 294 väliltä Sörnäsin rantatien poikki johdettu 
kapearaiteinen rata kaksiraiteiseksi ehdoin, että yhtiö suoritti ja kustansi sekä 
rakennuskonttori hyväksyi kaikki raidelaitteesta aiheutuvat työt; että raide-
alueen kunnossa- ja puhtaanapidosta, mikäli se oli kaupungin katuosuutta 
(14 m'), suoritettiin korvausta viranomaisten aikanaan vahvistettavan taksan 
mukaan; että yhtiö raiteen liikennöimisessä noudatti kaupungin- ja rautatie-
viranomaisten mahdollisesti antamia määräyksiä; että yhtiö suoritti ja kus-
tansi kaikki vastedes mahdollisesti tarpeelliset raidesiirrot; sekä että edellä 
mainittu lupa oli voimassa ainoastaan toistaiseksi ja velvoitti yhtiön kuuden 
kuukauden kuluessa sitä koskevan määräyksen antamisesta poistamaan raide-
laitteen ja panettamaan kadun kuntoon. 

Samoin ehdoin myönnettiin4) Aktiebolaget Kone osakeyhtiölle ja Finska 
elektriska aktiebolaget Gottfrid Strömberg nimiselle yhtiölle oikeus rakentaa 
pistoraide X kaupunginosassa Sörnäsin rantatien varrella sijaitsevaan kortte-
liin n:o 291. 

Osuustukkukauppa r. 1. niminen keskusosuusliike oikeutettiin5) rakenta-
maan Sörnäsin rantatielle rautatieraiteita ja liikennöimään niitä ehdoin, 

että raiteet rakennettiin samaan korkeuteen kuin Osuusliike Elannon 
raiteet sekä että keskusosuusliike kustansi näiden tarpeelliset pienehköt 
muutokset sekä risteyskohtien järjestelyn; 

että keskusosuusliike teki Osuusliike Elannon r. 1. kanssa sellaisen sopi-
muksen tämän omistamain raiteiden käyttämisestä, kuin kaupunginvaltuuston 
lokakuun 27 p:nä 1920 tekemä päätös edellytti6); 

että keskusosuusliike kustansi sekä raiteiden rakentamisen että niiden 
kunnossapidon samoinkuin myös suoritti kaikki raiderakennuksiin liittyvät 
työt, kuten kadun päällystämisen, katuojat, viemärikaivot y. m., jotka oli saa-
tet tava sellaiseen kuntoon, että rakennuskonttori voi ne hyväksyä; 

että keskusosuusliike kustansi kaikki vastedes tarpeelliset raiteiden 
muuttamiset sekä kuuden kuukauden kuluessa määräyksen antamisesta poisti 
ne sekä palautti kadun entiseen kuntoonsa; 

että kaupungille pidätettiin oikeus maksutta käyttää raiteita ja sijoittaa 
niihin vaihteita; 

Rkmrin pöytäk. 19 p. marrask. 1,626 §. —2) S:n 24 p. syysk. 1,311 §. —3) S:n 1 p. 
lokak. 1,351 §. — 4) S:n 1 p. lokak. 1,352 §.—5) S;n 5 p. marrask. 1,536 §. —6) Ks. v;n 
1920 kert. s. 28—29. 
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että keskusosuusliike raiteiden liikennöimisessä noudatti kaupungin tai 
rautatieviranomaisten antamia määräyksiä; sekä 

että keskusosuusliike huolehti kiskojen välisen ja 0.5 m niiden kummal-
lekin puolelle ulottuvan alueen puhtaanapidosta kaupunginvaltuuston tammi-
kuun 27 p:nä 1920 tekemän päätöksen1) mukaisesti. 

Puutavara osakeyhtiö oikeutettiin2) rakentamaan 75 cm:n levyinen 
raide Teollisuuskadun poikki vuokraamalleen tontille ehdoin, että raiteet 
laskettiin kadunpinnan tasolle rakennuskonttorin ohjeiden mukaisesti ja 
kiskot suojattiin lankuilla tai vastakiskoilla; että yhtiö voimassa olevan taksan 
mukaisesti korvasi kaupungille sen katuosan puhtaanapidosta aiheutuvat 
kustannukset; sekä että jos raiteiden havaittiin häiritsevän katuliikennettä 
tai muuten olevan esteeksi, yhtiö kuusi kuukautta sitä koskevan määräyksen 
antamisesta poisti ne ja panetti kadun entiseen kuntoonsa. 

Mustasaaren käyttö. Rahatoimikamari päätt i3) , että Mustasaari kesäksi 
luovutettaisiin kansanpuistoksi, kuitenkin niin, että yleisö saisi liikkua aino-
astaan käytävillä ja määrätyillä erikseen osoitetuilla paikoilla sekä maihin-
nousupaikkoina käyttää ainoastaan saaren eteläpuolella olevaa laituria ja 
eräitä tähän tarkoitukseen sopivia ranta-alueita; että päärakennus sekä var-
tijan asunto ensi tilassa pantaisiin kuntoon ja ensin mainittu rakennus luovu-
tettaisiin kahvilaliikettä varten; että kaksi saarella olevaa huvilaa vuokrattai-
siin kesäksi, suurempi 2,000 ja pienempi 1,000 markasta, kansanpuistojen val-
vojan toimesta; ottaa saarelle vakinaisen vartijan, jolla olisi 1,000 markan 
kuukausipalkka ynnä vapaa asunto, halot ja valo, sekä ylimääräisen vartijan 
enintään kolmeksi kesäkuukaudeksi 1,000 markan kuukausipalkoin; sekä 
antaa kansanpuistojen valvojalle tehtäväksi erään käyttämättömän, suurehkon, 
saaressa olevan huvilan vuokraamisen sen silloisessa kunnossa kesän ajaksi 
sekä oikeuttaa hänet sen lisäksi luovuttamaan vuokralaiselle viljelysalueen. 

Rakennuskonttorille annettiin tehtäväksi laatia ehdotus ja kustannus-
laskelma päärakennuksen ja vartijan asunnon kuntoonpanettamiseksi. 

Oikeus käyttää kaupungin puistoja y. m. Eräät urheiluseurat ja -yhdis-
tykset oikeutettiin 4) määrättyinä ilmoitettuina päivinä käyttämään Kaivo-
puistoa ja Kaisanientä sekä Haapaniemen urheilukenttää. Edelleen oikeu-
tettiin seuraavat yhdistykset y. m. seuraavassa mainittuihin tarkoituksiin 
käyttämään kaupungin puistoja ja aukioita: 

Kenraali Mannerheimin lastensuojeluliitto järjestämään kevätjuhla Kaivo-
puistoon sunnuntaina toukokuun 30 p:nä 5); 

Kulutusosuuskuntain keskusliitto marraskuun 13 ja 14 p:nä klo 7—8 ip. 
järjestämään ilotulitus Hakasalmen puistoon 6); 

Aktiebolaget S. Nikolajeff autoviikon aikana, helmikuun 20—28 p:nä, 
asettamaan näytteille kaksi autoa Kappeliesplanaadiin 7); 

Nuorten miesten kristillisen yhdistyksen maailmankongressin majoitus-
toimikunta pystyttämään Johanneksen kirkon alapuolella olevalle kentälle 
väliaikainen ravintolarakennus heinäkuun 25 ja elokuun 10 p:n väliseksi ajaksi, 
kuitenkin ehdoin, että komitea panetti kentän entiseen kuntoonsa, ennenkuin 
se luovutti sen takaisin kaupungin käytet täväksi8) ; 

x) Ks. v:n 1920 kert. s. 28—29. — 2) Rkmrin pöytäk. 10 p. jouluk. 1,758 §. —3) S:n 3 p. 
kesäk. 886 § ja 8 p. kesäk. 903 §; ks. myös tätä kert. siv. 16. —4) Rkmrin jstn pöytäk. 26 p. 
toukok. 4,183 §, 8 p. kesäk. 4,359 §, 15 p. kesäk. 4,449 §, 3 p. elok. 4,861 §, 17 p. elok. 4,933 
ja 4,941 §§, 24 p. elok. 5,068 §, 22 p. syysk. 5,549 § ja 29 p. syysk. 5,554 §. —5) S:n 19 p. 
toukok. 4,110 §. —6) S:n 20 p. lokak. 5,895 §. —7) S:n 17 p. helmik. 3,008 §. —Q) Rkmrin 
pöytäk. 13 p. heinäk. 1,072 §. 
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Yhdistys Barnens By sunnuntaina 20 p:nä ja maanantaina 21 p:nä kesä-
kuuta pitämään arvaustupaa joko Puistokadulla tai Ison Puistotien päässä x); 

Yhdistys Koteja kodittomille lapsille käyttämään Kaivopuistoa ulko-
ilmajuhlan toimeenpanemiseen syyskuun 18 ja 19 p:nä, järjestämään samoina 
päivinä lapsille leikkejä ja huvittelua ruotsalaisen normaalilyseon ja Tähti-
torninmäen välille, polttamaan ilotulitus Tähtitorninmäellä sekä pystyttämään 
kaksi lipputankoa Kappeliesplanaadiin2); 

Helsingin ammatillinen keskusneuvosto elokuun 1 p:nä järjestämään 
kansanjuhla Mustikkamaalle 3); 

Pelastusarmeija kesällä pitämään ulkoilmakokouksia kaupungin eri puis-
toissa sekä sunnuntaina heinäkuun 4 p:nä klo 3—6 ip. järjestämään ulko-
ilmamielenosoitus Kaivopuistoon 4); 

Suomen rauhanliiton Helsingin osasto pitämään ulkoilmakokouksia 
Kaisaniemessä 5); 

Suomen lähetysseura järjestämään ulkoilmakokous heinäkuun 1 p:nä 
klo 4—6 ip. Kaivopuistoon 6); 

Kansainvälinen raamatuntutkijain seura kesäsunnuntaisin klo 6—9 ip. 
pitämään jumalanpalveluksia Kaisaniemessä ilmatieteellisen keskuslaitoksen 
viereisellä kummulla 7); 

Kalastaja E. A. Blomster maksuttomasti kuivaamaan verkkoja kamarin 
osoittamassa paikassa Munkkiniemessä 8). 

Eläintarhan urheilukenttä. Rahatoimikamari oli vuonna 1925 päät tänyt 9) , 
että urheiluseurain, jotka saivat Eläintarhan urheilukentän käytettäväkseen 
kilpailuja varten, tuli siitä maksaa vahvistetut maksut. Näitä ei sittemmin 
kuitenkaan ollut peritty samalla kuin kentän käyttöoikeus oli myönnetty, 
minkä johdosta eräät seurat olivat saaneet sen käsityksen, että kenttä oli 
luovutettu heille ilmaiseksi. Tähän viitaten urheilulautakunta anoi, ettei 
vuodelta 1925 maksamatta jääneitä maksuja perittäisi ja että puheena olevat 
kentänvuokrat vastedes perittäisin ennakolta. Rahatoimikamari epäsi10) 
tämän anomuksen ja lähetti urheilulautakunnan laatiman vuoden 1925 maksa-
mattomien kentänvuokrain luettelon rahatoimikonttorille. 

Oikeuden vuonna 1926 käyttää kaupungin Eläintarhassa olevaa urheilu-
kenttää kamari jakoi11) sitä anoneiden yhdistysten kesken, minkä ohessa 
kamari päätti, että urheilukentän käyttämisestä kilpailuja varten kannettai-
siin maksu, joka vahvistettiin 150 markaksi kansainvälisistä, 100 markaksi 
kansallisista ja 50 markaksi paikallisista kilpailuista. 

Leikkikenttä. Rahatoimikamari päätti12), että Länt. Kaivopuistossa ole-
vaa hiekkakenttää oli käytettävä ainoastaan lasten leikkikenttänä. 

Luistinradat. Urheilulautakunnan ehdotuksesta oikeutettiin13) alla-
mainitut yhdistykset ja henkilöt talvella 1926—27 järjestämään luistinratoja 
seuraaviin paikkoihin: Helsingin luistelijat Kaisaniemenlahdelle Kasvitieteelli-
sen puutarhan kohdalle; Työväen luistinrata osakeyhtiö Kaisaniemenlahdelle 
Säästöpankinrannan edustalle, rakennusmestari A. Järnefelt Hietalahden-
sataman altaaseen, yhdistys Helsingfors skridskoklubb samaan Pohjoissataman 
paikkaan kuin aikaisemmin sekä herra H. Granroth Merisatamaan samaan 
paikkaan, missä Urheiluseura Spartalla aikaisemmin oli ollut ratansa. 

-1) Rkmrin jstn pöytäk. 22 p. kesäk. 4,512 §. —-2) S:n 15 p. kesäk. 4,448 § ja 15 p. 
syysk. 5,356 §. —3) S:n 17 p. helmik. 3,011 §. — 4) S:n 14 p. huhtik. 3,707 § ja 12 p. toukok. 
4,032 §. —5) S:n 12 p. toukok. 4,030 §. —6) S:n 12 p. toukok. 4,031 §. —7) S:n 26 p. tou-
kok. 4,182 §. —8) S:n 6 p. heinäk. 4,690 §. —9) Ks. v:n 1925 kert. s. 176. — l0) Rkmrin 
pöytäk. 22 p. tammik. 105 §. — n ) S:n 16 p. huhtik, 626 §. —12) S;n 10 p. syysk. 1,233 §. 
—13) S:n 26 p. marrask. 1,670 f. 
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Oikeus harjoittaa linja-autoliikennettä. Rahatoimikamari päätt i maistraa-
tille puoltaa seuraavia anomuksia oikeuden myöntämisestä ammattimaisen 
linja-autoliikenteen harjoittamiseen ehdoin, että hakijat sitoutuivat liikentee-
seen sekä linja-autojen rakenteeseen ja varustukseen nähden noudattamaan 
voimassa olevia määräyksiä: Helsingfors nya autobustrafik niminen yhtiö 
linjalla Rautatientori—Käpylä—Oulunkylä edellyttäen, ettei kaupunkia vel-
voitettu pitämään kunnossa Käpylän ja Oulunkylän välistä tietä1); herra M. S. 
Alanko linjoilla Rautatientori—Malmi ja Katajanokka—Suomenlinna, jolloin 
viimemainitun linjan liikennöimisessä oli noudatettava satamaviranomaisten 
antamia määräyksiä 2); tilanomistaja F. Nyqvist linjalla Helsinki—Suomen-
linna, jolloin satamaviranomaisten antamia määräyksiä oli noudatettava3); 
Helsingfors nya autobus niminen toiminimi linjalla Katajanokka—Suomen-
linna ja Santahamina ehdoin, että satamaviranomaisten antamia määräyksiä 
noudatettiin4); kauppias E. Bergman linjalla Rautatientori—Malmi5); herra 
G. H. Sandell linjalla Rautatientori—Karjalohja 6); kauppias F. M. Wickström 
linjoilla Rautatientori—Pitäjänmäki ja Rautatientori—Salmisaari7); herra 
Y. V. Peltola linjalla Rautatientori—Malmi8); autonkuljettaja T. Y. Bergman 
linjalla Rautatietori—Haaga 9); kauppias F. M. Wickström linjalla Rautatien-
tori—Malmi10); tilanomistajanpoika J . R. Ingman linjalla Helsinki—Sipoon 
pitäjän Paipisten kylä u ) ; herra Y. Levänen linjalla Rautatientori—Malmi12); 
autonkuljettaja J . Verho linjalla Rautatientori—Tapanila13); herra L. J . 
Kaukovuori linjalla Rautatientori—Malmi14); herra M. H. Vikman linjalla 
Helsinki—Sammatti15); herra J . L. Tukiainen linjalla Rautatientori—Pakin-
kylä 16); herra H. Kippelä linjalla Helsinki—Pornainen17); kauppias F. M. 
Wickström linjalla Rautatientori—Espoon pitäjän Bembölen kylä 18); Aktie-
bolaget Finlands resebyrå—Suomen matkatoimisto osakeyhtiö kiertomatkoja 
kaupungissa19); autonkuljettaja K. V. Bergman linjalla Rautatientori— 
Pasila 20); sekä Osakeyhtiö Julius Tallberg linjalla Salmisaari—Erottaja 21). 

Maistraatin pyydettyä rahatoimikamarin lausuntoa Helsingfors nya 
omnibustrafik nimisen yhtiön anomuksesta saada oikeus linja-autoliikenteen 
harjoittamiseen määrätyllä linjalla kaupungissa kamari päätt i2 2) ilmoittaa, 
ettei sillä ollut mitään muistuttamista anomuksen hyväksymistä vastaan. 

Autoliikenteen kieltäminen. Rahatoimikamari päät t i 2 3 ) esittää, että 
maistraatti toistaiseksi kieltäisi yli 3 tonnin bruttopainoisten autojen käyttä-
misen kelirikon aikana kiveämättömillä kaduilla, viertoteillä ja teillä, missä 
tällainen liikenne muuten oli sallittu. 

Oikeus jään ottamiseen. Hugo Bastmanin höyrypanimo osakeyhtiö oikeu-
tettiin 24) vuonna 1926 ottamaan jäätä 3,000 m2:n laajuiselta Vanhankaupun-
ginlahden alueelta 600 markan ennakkokertamaksusta. 

Helsingin keskusvankilan johtajalle myönnettiin 25) oikeus ottaa vankila-
alueen rannasta n. 100 m2 jäätä 20 pennin maksusta neliömetriltä. 

!) Rkmrin pöytäk. 8 p. tammik. 29 §. — 2) S:n 22 p. tammik. 97 §. —3) S:n 22 p. tam-
mik. 106 §. — 4) S:n 12 p. helmik. 201 §. — 5 ) S:n 12 p. helmik. 202 §. —6) S:n 12 p. maa-
lisk. 448 §. —7) S:n 19 p. maalisk. 485 § ja 11 p. toukok. 732 §. — 8 ) S:n 19 p. maalisk. 
486 §. —9) Rkmrin jstn pöytäk. 24 p. maalisk. 3,465 §. —10) S:n 24 p. maalisk. 3,466 §. — 
n ) Rkmrin pöytäk. 16 p. huhtik. 625 §. —12) S:n 30 p. huhtik. 687 §. —13) S:n 11 p. toukok. 
728 §. —14) Rkmrin jstn pöytäk. 19 p. toukok. 4,142 §. —15) Rkmrin pöytäk. 1 p. kesäk. 
860 §. —16) S:n 1 p. kesäk. 861 §. — l 7 ) S:n 22 p. kesäk. 1,002 §. — l 8) S:n 22 p. kesäk. 
1,012 §. —19) S:n 29 p. kesäk. 1,020 §. — 20) S:n 15 p. lokak. 1,424 §. —21) S:n 29 p. lokak. 
1,508 §. —22) S:n 22 p. tammik. 103 §, 2 p. maalisk. 394 § ja 9 p. maalisk. 439 §. — 23) S:n 
13 p. huhtik. 607 §. —24) Rkmrin jstn pöytäk. 3 p. helmik. 2,805 §. — 25) S:n 17 p. helmik. 
3,012 §. 
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Osakeyhtiö G. J . Sundberg oikeutettiin1) talvella 1925—26 ottamaan 
jäätä Kyläsaaren itärannasta 1,000 m2:n laajuiselta alalta yhteensä 200 markan 
maksusta. 

Herra A. Ahlberg oikeutettiin2) ottamaan Jätkäsaaren läheisyydestä 
900 m2:n laajuiselta alueelta jäätä ennakolta suoritettavasta 180 markan kerta-
maksusta. 

Aug. Ludv. Hartwallin kivennäisvesitehdas osakeyhtiö oikeutettiin3) 
talvella 1926—27 pitämään Vantaanjoen Pikkukoskenlahdella 3,000 m2:n 
laajuista jäärataa 600 markan maksuista. 

Herra A. E. Lindholm oikeutettiin4) talvella 1926—27 pitämään Van-
hankaupunginselällä ja Humallahdella kaksi 4,000 m2:n ja 2,000 m2:n laajuista 
jäärataa 800 ja 400 markan maksuista. 

Rouva S. Öhrnberg oikeutettiin 5) 400 markan maksusta talvella 1926—27 
ottamaan jäätä Vantaanjoesta. 

Osakeyhtiö P. Sinebrychoffille myönnettiin6) 1,400 markan maksusta 
oikeus talvella 1926—27 jään ottamiseksi aidata 7,000 m2:n laajuinen, Lapin-
lahden keskuslaitoksen ja Salmisaaren välisessä salmessa sijaitseva alue. 

Oikeus puiden istuttamiseen ja kaatamiseen, kuusenhavujen ottamiseen y. m. 
Rahatoimikamari oikeutti7) Länt. Viertotien tonttien n:ot 31—37 omistajat 
istuttamaan lehmuksia mainittujen tonttien edustalla olevalle katukäytävälle 
sekä saamaan taimet ilmaiseksi kaupungin taimitarhoista, kuitenkin ehdoin, 
ettei niitä istutettu liian lähelle katukäytävällä olevia pylväitä, sekä että 
hakija vastasi kaikista työn aiheuttamista kustannuksista ja suoritti istutta-
misen kaupunginpuutarhurin antamien ohjeiden mukaisesti. 

Rahatoimikamari päät t i 8) poliisimestarin anomuksesta, että Länt. Vier-
totieltä hippodromin kohdalta poistettaisiin kaksi suurta puuta, koska ne oli-
vat liikenteelle haitaksi. 

Helsingin nuorten miesten kristillinen yhdistys oikeutettiin 9) ottamaan 
kaupungin metsistä 6 joulukuusta. 

Suomen lähetysseura oikeutettiin10) juhlasalinsa koristamiseksi ottamaan 
kaupungin metsistä n. 10 säkillistä kuusenhavuja. 

Laidunoikeudet. Kuorma-ajuri S. Räisäselle myönnettiin u ) oikeus kesällä 
1926 pitää 3 hevosta laitumella Kumtähden viljelyspastoilla litt. I1 ja l 2 600 
markan maksusta. 

Korpas V:1 nimisen viljelyspalstan sato päätettiin12) myydä kuorma-ajuri 
V. Karlbergille hänen ja tori- ja kauppahallivalvojan kesken sovittavasta 
kauppahinnasta, jonka määrä aikanaan oli ilmoitettava rahatoimikamarille. 

Metsästysoikeus. Hammaslääkäri T. Ekman ja insinööri K. Huber oikeu-
tettiin13) vuonna 1926 harjoittamaan varis- ja rastasmetsästystä kaupungin 
alueella ehdoin, että poliisimestarin antamia määräyksiä tarkasti nouda-
tettiin. 

Niinikään oikeutettiin 14) eversti C. Voss-Schrader, konsuli L. Wasenius 
ja herra K. Fazer keväällä 1926 ampumaan variksia Kumtähdessä sekä siihen 
rajoittuvilla kaupungin omistamilla mailla. 

Palopäällikkö G. Waseniukselle myönnetty oikeus harjoittaa metsästystä 

Rkmrin jstn pövtäk. 24 p. helmik. 3,072 §. —2) S:n 3 p. maalisk. 3,128 §. — 3) S:n 
8 p. jouluk. 6,596 §. —-4) S:n 8 p. jouluk. 6,597 §. 5) S:n 16 p. jouluk. 6,715 §. — 6) S:n 
29 p. jouluk. 6,924 §. —7) Rkmrin pöytäk. 14 p. toukok. 756 §. —8) S:n 17 p. jouluk. 
1,812 §. — 9) Rkmrin jstn pöytäk. 16 p. jouluk. 6,734 §. —10) S:n 17 p. maalisk. 3,383 §. — 
n ) S:n 15 p. kesäk. 4,453 §. — 12) Rkmrin pöytäk. 13 p. heinäk. 1,073 §.—13) Rkmrin 
jstn pöytäk. 24 p. helmik. 3,078 ja 3,079 §§. —14) S:n 31 p. maalisk. 3,534 §. 

Kunnall, kert. 1926. 20 
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Vikin kruununvirkatalon maalla pidennettiin1) maaliskuun 14 p:ään 1927 
100 markan maksusta. 

Oikeus teettää rakennuksia. Raitiotie- ja omnibusosakeyhtiö oikeutettiin2) 
rakennuttamaan It. Viertotien tasoittamattomalle osalle korttelin n:o 582 
edustalle odotuspaviljonki ehdoin, että yhtiö siitä määräyksen saatuaan poisti 
paviljongin. 

Autonkuljettaja E. Häkkinen oikeutettiin3) rakennuttamaan autotalli 
korttelin n:o 915 tontille nro 14. 

Voimistelu- ja urheiluseura Jyry oikeutettiin4) rakennuttamaan pukeu-
tumispaviljonki Eläintarhan urheilukentälle. 

Vesikioskit. Rahatoimikamari myönsi5) käyttövaroistaan 48,000 mark-
kaa neljän vesikioskin rakentamiseksi Helsingin- ja Kaarlenkatujen, Kaiku-
kujan ja It. Viertotien sekä Eurantien ja It. Viertotien kulmauksiin ynnä 
Käpylän Pohjolankadulle. 

Oikeus pitää paikallaan rakennuksia. Rouva T. Nissinen oikeutettiin6) 
pysyttämään paikallaan eräs asuntotarkoituksiin sisustettu Vallilassa oleva 
tavarasuoja ja käyttämään sitä varastohuoneeksi, kuitenkin ehdoin, että 
tulisija revittiin. 

John Stenbergin konetehdasosakeyhtiö, jota oli kehoitettu7) vuoden ja 
päivän kuluessa revityttämään omistamansa Siltasaarenkadun varrella, kort-
telin nro 300 tontilla n:o 1 oleva rakennus, mikäli se ulottui tontinrajan ulko-
puolelle, oikeutettiin8) sittemmin pitämään rakennus paikallaan tammikuun 
1 p:stä 1926 huhtikuun 1 p:ään 1927 10,000 markan maksusta vuodelta; tämän 
oikeuden voimassaoloaika pidennettiin9) sittemmin syyskuun 1 p:ään 1927 
2,000 markan maksusta kuukaudelta. . 

Vuokraaja E. J . Lejmann oikeutettiin10) heinäkuun 1 p:ään pitämään 
verkkovaj aa Hietaniemenkarilla. 

Soittolavan siirtäminen. Rahatoimikamari päätti11), että Vallilan kortte-
lissa nro 554 oleva soittolava siirrettäisiin Rautalammintien varrelle suunni-
teltuun puistikkoon. Muuttokustannukset, 4,000 markkaa, oli suoritettava 
kamarin käyttövaroista. 

Rakennusten poistaminen. Rahatoimikamari epäsi12) Asunto-osakeyhtiö 
Vanajantie nro 25 nimisen yhtiön tekemän anomuksen saada jatkuvasti käyt-
tää erästä korttelin nro 548 tontilla nro 25 sijaitsevaa ulkohuonerakennusta 
sekä määräsi, että yhtiön viipymättä oli poistettava se. 

Rahatoimikamari antoi13) asiamiehelleen tehtäväksi ryhtyä tarpeellisiin 
toimenpiteisiin työmies A. Backmanin hallussa olevalla, Taivallahden ran-
nalla sijaitsevalla vuokra-alueella olevien rakennusten poistamiseksi. 

Oikeus käyttää rakennuksia määrättyihin tarkoituksiin. Suutari F. H. 
Marschin ilmoitettua, ettei hänen omistamaansa Sumatrantien tontilla nro 6 
sijaitsevaa rakennusta enää käytet ty liikehuoneistoksi14), kamari päät t i 1 5 ) 
alentaa puheena olevan tontin vuokran aikaisemmin sovittuun määrään. 

Bentsiininjakeluasemat. Rahatoimikamari päät t i 1 6 ) valittaa korkeimpaan 
hallinto-oikeuteen Uudenmaan läänin maaherran maaliskuun 24 prnä anta-

Rkmrin jstn pöytäk. 27 p. heinäk. 4,828 §. —2) Sm 13 p. tammik. 2,606 §. —3) Sm 
6 p.heinäk. 4,692 §. — 4) Srn 21 p. huhtik. 3,787 §. — 5) Rkmrin pöytäk. 30 p. maalisk. 537 §. 
— 6) Rkmrin jstn pöytäk. 15 p. syysk. 5,364 §. —7) Rkmrin pöytäk. 17 p. syysk. 1,274 §. 
— 8) Rkmrin jstn pöytäk. 29 p. syysk. 5,563 §. —9) Rkmrin pöytäk. 5 p. marrask. 1,538 §; 
vrt. tätä kert. s. 224 ja 225. —1(5) Rkmrin pöytäk. 19 p. helmik. 333 I·—1 1) Sm 23 p. 
huhtik. 662 §. —12) Srn 14 p. toukok. 764 §. —13) Rkmrin jstn pöytäk. 24 p. marrask. 
6,280 §. —14) Ks. vrn 1925 kert. s. 183. — l 5 ) Rkmrin jstn pöytäk. 3 p. helmik. 2,811 §. 
— 16) Rkmrin pöytäk. 16 p. huhtik. 623 §. 
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masta päätöksestä, jolla toiminimelle Niemi & Luukkonen oli myönnetty 
oikeus bentsiininjakeluaseman sijoittamiseen It. Viertotien tontille n:o 34. 

Maistraatin pyytämissä lausunnoissa rahatoimikamari puolsi seuraavia 
anomuksia, jotka koskivat lupaa bentsiinin ja petroolin säilytyspaikkani ja 
jakeluasemain järjestämiseen: 

Insinööri B. Svedlinin anomusta saada asettaa Fredriksperinkadun ton-
tille n:o 58 Hardollin menetelmän mukainen bentsiininsäilytys- ja -jakelu-
asema 

Aktiebolaget Benzin osakeyhtiön anomusta saada asettaa Dagmarin-
kadun tontille n:o 1 bentsiinin jakeluasema2); 

Ford motor company aktiebolag nimisen yhtiön anomusta saada asettaa 
Rapidayton-järjestelmän mukainen bentsiinin jakeluasema yhtiön vuokraa-
malle korttelissa n:o 178 sijaitsevalle alueelle 3); 

Aktiebolaget K. H. Renlund osakeyhtiön anomusta saada bentsiinin 
jakelulaitteen asettamista varten vuokrata eräs Kangasalan- ja Keiteleen-
teiden risteyksessä sijaitseva paikka 4); 

Keskusosuusliike Hankkijan r. 1. anomusta saada asettaa bentsiinin jakelu-
asema Länt. Viertotielle n. s. viidenpennintullin luo 5); 

Aktiebolaget Stockmann osakeyhtiön anomusta saada asettaa bentsiinin-
ja petroolin jakeluasema It. Heikinkadun taloon n:o 36); 

Aktiebolaget Stans osakeyhtiön anomusta saada säilyttää ja myydä 
bentsiiniä korttelissa n:o 8 olevalla Kirkkokadun tontilla n:o 97); 

Puhtaanapitolaitoksen anomusta saada asettaa bentsiininsäilytys- ja 
-jakelulaite kortteliin n:o 468, Tykistöpihaan8); 

Osakeyhtiö Novan anomusta saada perustaa bentsiiniasema korttelissa 
n:o 17 olevalle Liisankadun tontille n:o 7 9); sekä 

Suomen kivennäisöljyosakeyhtiön anomusta saada rakentaa kolme 
Mackinjärjestelmän mukaista bentsiininjakelulaitetta insinööri V. Hirvosen 
Tervasaaressa olevalle vuokra-alueelle 6,000 markan maksusta vuodelta 10). 

Sitä vastoin rahatoimikamari päätt i1 1) ehdottaa evättäviksi anomukset, 
jotka koskivat lupaa bentsiinivarastojen ja bentsiinin jakeluasemain perustami-
seen Kolmikulman puistikkoon sekä Pakaan korttelin n:o 561 tontin n:o 12 
edustalla olevalle varastopaikalle. 

Hyväksyttyjä piirustuksia. Rahatoimikamari hyväksyi vuoden varrella 
Vallilan12), Toukolan13), Käpylän 1 4 ) ja Reimarsin ti lan1 5) vuokra-alueille, 
muille asunto-ja huvilapalstoille16) sekä varastotonteille ja teollisuusalueille17), 

Rkmrin poytåk. 15 p. tammik. 60 §. —2) S:n 29 p. tammik. 144 §. —3) S:n 12 p. maa-
lisk. 449 §. — 4) Rkmrin jstn poytåk. 31 p. maalisk. 3;507 §. — 5) S:n 12 p. toukok. 4,025 §. 
— 6) Rkmrin poytåk. 28 p. toukok. 837 §. — 7) S:n 3 p. elok. 1,102 §. —8) S:n 3 p. elok. 1,103 §. 
— 9) S:n 24 p. elok. 1,163 §. — l 0) S:n 10 p. syysk. 1,235 § ja rkmrin jstn poytåk. 13 p. lokak. 
5,672 §; vrt. v:n 1924 kert. s. 29. —-11) Rkmrin poytåk. 29 p. tammik. 145 §, 26 p. helmik. 
367 § ja 8 p. kesåk. 928 §. — 12) Rkmrin jstn poytåk. 5 p. toukok. 3,943 § ja 3 p. marrask. 
6,080 §. —13) S:n 3 p. helmik. 2,802 §, 1 p. syvsk. 5,112 §, 20 p. lokak. 5,854 § ja 1 p. jouluk. 
6,514 §. — u ) S:n 22 p. kesåk. 4,548 §, 17 p. elok. 5,010 §, 1 p. syysk. 5,091 § ja 5,103 §§ sekå 
20 p. lokak. 5,853 ja 5,854 §§. —15) S:n 13 p. tammik. 2,612 §, 31 p. maalisk. 3,511 §, 15 p. 
kesåk. 4,461 §, 8 p. syysk. 5,305 §, 13 p. lokak. 5,734—5,736 §§ ja 10 p. marrask. 6,170 §. — 
16) S:n 17 p. helmik. 3,021 §, rkmrin poytåk. 9 p. huhtik. 587 §, rkmrin jstn poytåk. 5 p. tou-
kok. 3,942 §, rkmrin poytåk. 8 p. kesåk. 916 §, rkmrin jstn poytåk. 20 p. heinåk. 4,781 ja 
4,782 §§, 3 p. elok. 4,864 ja 4,865 §§, 10 p. elok. 4,892 §, 17 p. elok. 4,942 §, 8 p. syysk. 5,301 
§, 29 p. syysk. 5,588 §, 20 p. lokak. 5,854 §, 27 p. lokak. 5,988 §, 1 p. jouluk. 6,513 § ja 8 p. 
jouluk. 6,589 §. —17) S:n 31 p. maalisk. 3,510 §, 26 p. toukok. 4,156 §, 8 p. kesåk. 4,361 §, 
22 p. kesåk. 4,545 §, 29 p. kesåk. 4,596 ja 4,597 §§, 20 p. heinåk. 4,777 ja 4,780 §§, 3 p. elok. 
4,863 §, 24 p. elok. 5,073 § ja 27 p. lokak. 5,987 §. 
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teetettävien uudisrakennusten piirustuksia sekä sikäläisten vanhempien raken-
nusten muutospiirustuksia, edelleen Kaivopuistoon rakennettavan tähtitornin1), 
Käpylän korttelin n:o 861 tonteille n:ot 19 ja 21 teetettävän seurahuoneen 2) 
ja Alppilan puhdistusaseman korjauksen 3) piirustukset, Hyvösen lastenkodin 
Kotkankadun puoleisen parvekkeen kaiteen korottamista koskevan ehdotuk-
sen 4), Mustikkamaan poliisivartiotuvan 5), Pohj. Rlekholmaan teetettävän 
venevajan 6), Humalkarille teetettävän kanoottisuojuksen 7) sekä Dagmarin-
kadulle8) ja kortteliin n:o 519 Länt. Viertotien varrelle 9) rakennettavain 
bentsiininjakeluasemain piirustukset. 

Työväenopiston uudisrakennuksen piirustukset lähetettiin1 0) takaisin 
kaupungin yleisten töiden hallitukselle, jota kehoitettiin laadittamaan ne 
uudestaan kamarin antamien ohjeiden mukaisesti. Hallituksen annettua uudet 
piirustukset kamari l ähe t t i u ) ne kaupunginvaltuustolle esittäen, että toistai-
seksi rakennettaisiin ainoastaan alkeisopetusta ja erikoiskursseja varten tar-
vit tavat huoneistot, että valtuusto hyväksyisi rakennuksen julkisivun sekä 
edellä mainitut huoneistot käsittävän rakennuksen osan luonnospiirustukset 
sekä valtuuttaisi kamarin ryhtymään toimenpiteisiin valtionavun hankki-
miseksi rakennusyritystä varten. 

Kumtähden omakotialue. Rahatoimikamari päät t i 1 2 ) hyväksyä sosiali-
lautakunnan laatimat Kumtähden omakotialueelle teetettävien rakennusten 
mallipiirustukset ehdoin, että tallien piirustukset kokonaan laadittiin uudes-
taan huomioon ottaen, että valosuhteita parannettiin ja pilttuita suurennet-
tiin; että jokaiseen asuinhuoneeseen järjestettiin n. s. ilmanvaihtoruutu; 
että mallipiirustuksessa n:o 2 olevat alkoovit saivat ikkunavalaistuksen; sekä 
että mallipiirustusten n:ot 5 ja 6 portaita suurennettiin. 

Rakennusa]'an pidennystä myönnettiin työmies E. Koposelle Käpylän 
korttelissa n:o 874 olevaan tonttiin n:o 8 nähden13); herra A. Kempille Toukolan 
korttelissa nro 903 olevaan tonttiin nro 2 nähden 14); sekä vuokraaja V. Lind-
holmille Toukolan korttelissa nro 912 olevaan tonttiin nro 11 nähden1 5). 

Lisätty rakennusoikeus. Asunto-osakeyhtiö Lutherinkatu 14:n anomuk-
sesta lisättiin 16) korttelissa nro 418 olevan Lutherinkadun tontin nro 14 raken-
nusoikeutta 100,000 markan lisämaksusta. 

Rakennusvelvollisuuden laiminlyöminen. Asunto-osakeyhtiö Runebergin-
katu nro 35 oli Helsingin vapaaehtoiselta palokunnalta ostanut X I I I kaupun-
ginosan korttelissa nro 437 olevan Runeberginkadun tontin nro 35 ja sittemmin, 
kun tonttia ei 6 vuoden kuluessa siitä kun kaupunki sen oli myynyt, ollut 
rakennettu, suorittanut tällaisten tapausten varalta säädettyä korvausta 
76,885 markkaa. Kaupunginvaltuusto oli kuitenkin myöntänyt 1 7 ) entiselle 
omistajalle rakennusajan pidennystä joulukuun 15 prään 1925, ja yhtiö, joka 
katsoi oikeuden tämän edun nauttimiseen siirtyneen itselleen, anoi, että sille 
suoritettaisiin takaisin se osa korvausmäärästä, joka kohdistui mainitun 
päivän edelliseen aikaan, eli 41,049r 24 markkaa. Rahatoimikamari epäsi18) 
tämän anomuksen, koska Helsingin vapaaehtoinen palokunta oli saanut 

Rkmrin jstn pöytäk. 24 p. elok. 5,072 —2) S:n 10 p. elok. 4,893 §. — 3) Rkmrin 
pöytäk.'27 p. heinäk. 1,097 §.— 4) S:n 4 p. toukok. 706 §. — 5) S:n 20 p. heinäk. 1,081 §. — 
6) S:n 24 p. syysk. 1,300 §. —7) S:n 8 p. kesäk. 918 §. — 8) Rkmrin jstn pöytäk. 20 p. tammik. 
2,688 §. — 9) S:n 31 p. maalisk. 3,509 §. — 10) Rkmrin pöytäk. 9 p. helmik. 184 § ja 19 p. 
helmik. 338 §. — n ) S:n 5 p. maalisk. 405 §; ks. mvös tätä kert. s. 25. - 1 2 ) Rkmrin pöy-
täk. 12 p. helmik. 205 §. —13) Rkmrin jstn pöytäk. 3 p. helmik. 2,801 §. —14) S:n 22 p. 
kesäk. 4,546 §. —15) S:n 17 p. elok. 4,940 §. —16) Rkmrin pöytäk. 26 p. helmik, 370 §. — 
1?) Ks. v:n 1922 kert. s. 125.—-18) Rkmrin pöytäk. 1 p. kesäk, 847 §. 
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mainitun etuoikeuden yleishyödyllisen toimintansa vuoksi, eikä sitä voinut 
siirtää toiselle henkilölle eikä yhtymälle. 

Kaupungin rakennusten käyttäminen. Asuntotarkastuskonttori oikeutet-
t i in1) vuokraamaan eräs huone Mikonkadun talossa nro 11 olevasta huoneis-
tostaan Suomen rullalaakeriakseliosakeyhtiölle toukokuun 1 prstä 1926 kesä-
kuun 1 prään 1927 600 markan kuukausivuokrasta. 

Rahatoimikamari päätt i2) , että terveydellisten tutkimusten laboratoo-
rin vahtimestarin hallussa oleva huoneisto luovutettaisiin työnvälitystoimis-
tolle sekä että huoneistossa suoritettaisiin tarpeelliset korjaukset, mihin työhön 
osoitettiin 4,500 markkaa Kiinteä omaisuus nimiseen pääluokkaan merkityistä 
kamarin käyttövaroista. Laboratoorin vahtimestarille oli hankittava toinen 
huoneisto. 

Puhtaanapitolaitoksen käytettäväksi luovutettiin3) vuoden 1927 alusta 
Länt. Viertotien talossa nro 24 laitoksen konttorihuoneiston vieressä sijaitseva 
1 huoneen ja keittiön huoneisto. 

Johtaja J . Sjöholm sanoi4) tammikuun 15 prään 1927 irti kaupungin 
kanssa tehdyn Länt. Viertotien tontilla nro 24 sijaitsevaa huoneistoa koskevan 
vuokrasopimuksen. 

Poliisikonstaapeli A. Tammiselle vuokratun, kaupungin omistamassa 
Käpylän Pohjolantien talossa nro 3 sijaitsevan huoneiston vuokra alennettiin5) 
400 markkaan kuukaudessa. 

Rahatoimikamari päät t i 6 ) , että VI kaupunginosan korttelissa nro 178 
sijaitsevan tehdasrakennuksen nro 5 länsiosa vuokrattaisiin huhtikuun 1 prstä 
1926 joulukuun 1 prään 1930 insinööri S. Pohjanpalolle, joka aikoi sinne perus-
taa marmorinhiomon. Puheena oleva rakennuksen osa, jonka lattiapinta-ala 
arvioitiin 200—300 m2:ksi, oli rakennuskonttorin täsmällisesti mitattava ja 
vuokralaisen kustannuksella erotettava muusta tehdashallista rakennuskont-
torin ohjeiden mukaisesti rakennetulla rapatulla puuseinällä, jonka kunnossa-
pito niinikään olisi vuokralaisen velvollisuus. Vuokra olisi 70 markkaa neliö-
metriltä vuodessa, ja muuten noudatettaisiin korttelin nro 178 veistämöalu-
eelle vahvistet tuja7) vuokraehtoja. 

Filosofianmaisteri L. Lindelöfille vuokrattiin 8) saman rakennuksen keski-
osa sekä sen viereinen 100 m2m laajuinen varastopaikka toukokuun 1 prstä 
1926 joulukuun 1 prään 1930 70 markan vuosivuokrasta neliömetriltä lattia-
pintaa; vuokra oli suoritettava ennakolta neljännesvuosittain ja muuten oli 
noudatettava korttelille nro 178 vahvistettuja 7) ehtoja, kuitenkin siten lisät-
tyinä, että vuokraajan tuli sallia, että hänen vuokra-alueensa läpi vedettiin 
vesijohto insinööri S. Pohjanpalon hallussa olevaan rakennuksen osaan. 

Johtaja J . S. Östernille vuokrattiin 9) korttelissa nro 178 olevan Herne-
saarenkadun puoleisen rakennuksen itäosa vuoden ajaksi kesäkuun 1 prstä 
lukien 1,500 markan kuukausivuokrasta. 

Puuseppo Intarso snickeri Öhman & Kri nimisen toiminimen valitettua, 
että eräs toiminimen vuokraama kaupungin omistama Munkkisaaren rakennus 
oli erittäin puutteellisessa kunnossa, rahatoimikamari oli toimituttanut puheena 
olevan huoneiston katselmuksen ja sen jälkeen päät tänyt 1 0 ) vapauttaa toimi-
nimen sitä koskevasta vuokrasopimuksesta elokuun 1 prstä lukien, mutta sitä 

Rkmrin jstn pöytäk. 28 p. huhtik. 3,851 §; vrt. tätä kert. s. 162. —2) Rkmrin pöytäk. 
31 p. elok. 1,185 §. 3) S:n 28 p. jouluk. 1,855 §. — 4) S:n 30 p. marrask. 1,701 §. —5) S:n 
30 p. marrask. 1,702 §. — 6) S:n 23 p. maalisk. 516 f. — 7 ) Ks. v:n 1925 kert. s. 20. — 
8) Rkmrin pöytäk. 9 p. huhtik. 580 §. — 9) Rkmrin jstn pöytäk. 12 p. toukok. 4,042 §. — 
10) Rkmrin pöytäk. 8 p. kesäk. 930 § ja 6 p. heinäk. 1,038 §. 
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vastoin evätä toiminimen anomuksen, että sille huoneiston kuntoonpanosta 
koituneet kustannukset korvattaisiin. 

Toiminimi ei kuitenkaan halunnut käyttää hyväkseen kamarin tarjousta 
vapautua vuokrasopimuksesta, vaan ilmoitti suostuvansa itse kustantamaan 
erinäisiä korjauksia sekä vuoden 1927 alusta suorittamaan 3,600 markkaa 
korotetun vuosivuokran, jos kaupunki panetti kuntoon puheena olevan tehdas-
rakennuksen lämmitysjohdon. Rahatoimikamari myöntyi1) tähän esitykseen, 
ja tarvit tavat varat, 12,500 markkaa, osoitettiin kaupungin kiinteistöjen läm-
mity smäärärahasta. 

Oulunkylän huvila n:o 1, Hopstycksäkern, vuokrattiin 2) rouva J . Häger-
strömille. 

Hertonäsin huvilat luovutettiin3) kesäksi seuraavista vuokramääristä 
alla mainituille henkilöille: huvila n:o 8 rahatoimikamarin kanslian sihteerille 
A. Ervastille 2,500 markasta, huvila n:o 9 avustavalle kaupunginasemakaava-
arkkitehdille B. Aminoffille 1,800 markasta, huvila n:o 9 a rahatoimikamarin 
asiamiehelle M. Wilskmanille 2,000 markasta, huvila n:o 9 b avustavalle kas-
sanhoitajalle W. Erikssonille 2,000 markasta, huvila n:o 10 filosofianmaisteri 
K, A. Wideniukselle 2,500 markasta, huvila n:o 11 raastuvanarkiston aktuaa-
rille F. Landgrenille 1,000 markasta, huvila n:o 14 varatuomari F. Hassel-
blattille 1,200 markasta, huvilan n:o 16 yläkerta satamaliikennekonttorin 
ilmoitusosaston johtajalle, merikapteeni E. V. Grandellille 1,500 markasta ja 
alakerta kaupungin laboratoorin johtajalle K. K. Järviselle 1,500 markasta 
sekä eräs pieni huvila seppä A. F. Gaddille 4) 100 markasta kuukaudelta. Asian-
omaisista vuokrista oli puolet maksettava kesäkuussa ja loput syyskuun kulu-
essa, ja vuokralaisille oli huomautettava, että itsekullakin heistä oli oikeus 
käyt tää kaikkia huvila-alueen kaivoja. 

Seuraavat huvilat vuokratt i in4) yhdeksi vuodeksi kesäkuun 1 pistä 
lukien: huvila n:o 15 piirustaja E. Monnille 4,200 markan, huvila n:o 20 poliisi-
konstaapeli T. Nummelinille 1,800 markan, huvila n:o 21 työmies K. V. Äberg-
ille 3,000 markan sekä huvila n:o 22 työmies K. R. Modigille 2,000 markan 
vuosivuokrasta. 

Hertonäsin huvila n:o 22 vuokratt i in5) työmies O. Eldille marraskuun 
1 p:stä 1926 kesäkuun 1 p:ään 1927 2,000 markan vuosivuokrasta. Samalla 
peruutettiin työmies K. R. Modigin kanssa tehty 6) samaa huvilaa koskeva 
sopimus. 

Hertonäsin huvila n:o 23 vuokratti in7) Osakeyhtiö Brändö material 
aktiebolag nimiselle yhtiölle syyskuun 1 p:stä 1926 kesäkuun 1 p:ään 1927 
200 markan kuukausivuokrasta sekä ehdoin, että vuokraaja itse kustansi 
mahdollisesti tarpeellisiksi havaitut sisäkorjaukset. 

Rahatoimikamari pää t t i 8 ) jatkuvasti maksutta luovuttaa Hertonäsissä 
olevan n. s. Stamerin huvilan Helsingin kaupungin sairaanhoitajattarien lepo-
kotiyhdistykselle lokakuun 1 p:stä 1926 kesäkuun 1 p:ään 1930. 

Kutsuntahuoneistot. Vuoden asevelvolliskutsuntoja varten luovutettiin9) 
Dagmarinkadun varrella oleva ent. Tunturilaakson kansakoulurakennus. Yhdis-
tykselle Arbetets vänner, joka oli kustantanut huoneiston valaistuksen, lämmi-
tyksen ja siivouksen, suoritettiin10) siitä korvausta 1,000 markkaa, mikä raha-

1> Rkmrin pöytäk. 1 p. lokak. 1,316 §. —2) Rkmrin jstn pöytäk. 10 p. marrask. 6,176 §. 
— 3) S:n 28 p. huhtik. 3,806 §. — 4) S:n 26 p. toukok. 4,163 §. —5) Rkmrin pöytäk. 19 p. 
lokak. 1,456 §. —6) Rkmrin jstn pöytäk. 26 p. toukok. 4,163 §. — 7) Rkmrin pöytäk. 2 p. 
marrask. 1,527 §. — 8) S:n 23 p. maalisk. 508 §. —9) S:n 6 p. heinäk. 1,046 §; vrt. v:n 
1925 kert. s. 187. —10) Rkmrin jstn pöytäk. 24 p. marrask. 6,349 §. 
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määrä otettiin rahatoimikamarin käyttövaroista ja oli aikanaan velottava 
valtiolta. 

Harakan hätäasunnot. Koska eräät henkilöt, jotka oli sanottu irti muut-
tamaan Harakan hätäasunnoista, kieltäytyivät noudattamasta tä tä määrä-
ystä, kamari päät t i 1) antaa asiamiehelleen tehtäväksi ryhtyä häätötoimen-
piteisiin niskoitteli joita vastaan. 

Henkikirjoittajan huoneiston vuokra. Tiedustelun johdosta rahatoimi-
kamari ilmoitti2) Uudenmaan läänin lääninkonttorille, että kaupungintalosta 
Helsingin henkikirjoittajalle luovutetun huoneiston vuokra oli 26,400 mark-
kaa, lämmitys- ja valaistuskustannukset siihen luettuina. 

Tulo- ja omaisuusverolautakunnan huoneiston vuokra. Valtiovarain-
ministeriö myönsi3) joulukuun 22 p:nä 1925 kaupungin valtion tulo- ja omai-
suusverolautakunnalle luovuttaman huoneiston vuokran ynnä lämmön ja 
valaistuksen korvaukseksi vuodelta 1925 90,900 markkaa ja vuodelta 1926 
109,000 markkaa. 

Koulukotien huoneistojen vuokrat. Rahatoimikamari päätti 4), että koulu-
kotien hallussa olevien huoneistojen vuokrat vuodesta 1925 lähtien oli suori-
tet tava suoraan kaupunginkassaan eikä kuten aikaisemmin niiden kaupungin 
maatilain tulotilille, joiden maalla puheena olevat rakennukset sijaitsivat. 

Keskuskeittolan vuokra. Koska osaa keskuskeittolalle luovutetusta kellari-
tilasta tekeillä olevain perustuksen lujittamistöiden takia ei ollut voitu käyt-
tää osana vuotta 1925, rahatoimikamari päät t i 5 ) alentaa keittolan huoneiston 
vuokraa 16,013: 10 markkaa. 

Uimalaitosten käyttö. Rahatoimikamari päät t i 6 ) luovuttaa Ursinin kallion 
uimahuoneen kesäksi yhdistykselle Helsingfors simsällskap, Humallahden uima-
laitoksen Helsingin uimareille sekä Mustikkamaan uimalaitoksen Helsingin 
työväenyhdistyksen voimistelu- ja urheiluseura Jyrylle määäräten, että 
kaikkien näiden seurain tuli luovuttaa hallussaan olevat laitokset kahdeksi 
päiväksi yhdistyksen Työväen uimarit käytettäviksi uimanäytösten järjestä-
mistä varten sekä antaa mainitulle yhdistykselle 50 vapaalippua jaettaviksi 
sen jäsenten kesken. Talousarvioon merkitty uimaseurain avustusmääräraha, 
40,000 markkaa, jaettiin tasan yhdistyksen Helsingfors simsällskap, Helsingin 
uimarien ja Helsingin työväenyhdistyksen voimistelu- ja urheiluseura Jyryn 
kesken ehdoin, että asianomaisissa uimalaitoksissa ylläpidettiin eri miesten ja 
naisten osastoja, että kaupungin koulujen oppilaat, poliisi- ja palomiehistö 
sekä kaupungin avustamain leikkikerhojen lapset saivat niissä maksutta 
uida ja nauttia uinninopetusta, että uimalaitoksissa noudatettiin järjestystä 
ja siisteyttä sekä että jokainen uimaseura, joka oli saanut avustusta, viimeis-
tään seuraavan vuoden tammikuun 1 p:nä jätt i urheilulautakunnalle selon-
teon edellisen vuoden toiminnasta. 

Kyläsaaren uimahuone luovutetti in6) kesäksi entiselle vuokraajalle 
J . Jakobssonille 5,000 markan vuokramaksusta. 

Kansanpuistojen ravintolat. Rahatoimikamari päätt i7) , että Seurasaaren, 
Korkeasaaren ja Mustikkamaan ravintolain vuokraoikeudet annettaisiin 
halukkaille henkilöille seuraavin ehdoin: 

Vuokra-aika on viisi vuotta, alkaa toukokuun 1 p:nä 1927 ja päättyy 
marraskuun 30 p:nä 1932. 

!) Rkmrin jstn pöytäk. 17 p. elok. 4,938 §. —2) Rkmrin pöytäk. 26 p. helmik. 373 §. — 
3) Rkmrin jstn pöytäk. 20 p. tammik. 2,639 §. — 4) Rkmrin pöytäk. 26 p. tammik. 119 §. — 
5) S:n 8 p. tammik. 14 §. —6) S:n 11 p. toukok. 729 §. —7) S:n 26 p. lokak. 1,495 §. — 
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Ravintola on vuosittain pidettävä avoinna viimeistään toukokuun 1 p:stä 
lokakuun 1 p:ään (Seurasaaren laitos syyskuun 1 p:ään), minä aikana myöskin 
lämmintä ruokaa tulee olla yleisölle tarjona. 

Vuokramaksu, . . . . markkaa vuodessa, suoritetaan rahatoimikonttoriin, 
puolet ennakolta toukokuun 1 p:nä ja toinen puoli elokuun 1 p:nä; vuokraajan 
on asetettava takaus tämän maksun asianmukaisesta suorittamisesta. 

Ravintolan tulee olla ensiluokkainen ja hintain kohtuulliset. 
Rahatoimikamari vahvistaa vuosittain toukokuussa kahvin, teen, vir-

voitus juomain, pöytäoluen, kahvileivän ja voileipäin hintaluettelon, ja edel-
lisen vuoden hinnoittelu on voimassa, kunnes uusi on vahvistettu. Hinta-
luetteloja on asetettava näkyviin paikkoihin ravintolaan sekä puistoon. 

Vuokraajalla on oikeus ravintolaliikettä varten vapaasti käyttää saaren 
ulkohuonerakennuksia ja myyntikojuja sekä pystyttää kansanpuistojen 
valvojan osoittamiin paikkoihin virvoitus juomain myynti- ja tarjoilupöytiä 
ja -kojuja; kaupunki hankkii maksutta jäät jääkellariin, ja vuokraajalla on 
oikeus vapaasti käyttää vettä liikkeen tarpeisiin. 

Vuokraajalla on oikeus työaikana maksutta käyttää kaupungin hevosta 
vedenkuljetukseen ja muihin liikkeelle välttämättömiin ajoihin, kuitenkin 
edellyttäen, ettei hevosta tarvita kaupungin omiin töihin. 

Kaikkien tiedonantojen, ruokalistain y. m. tulee olla laaditut suomen- ja 
ruotsinkielellä. 

Vuokraajan yleisöä palvelemaan hankkiman henkilökunnan tulee osata 
suomen- ja ruotsinkieltä. 

Puhelinmaksut maksaa vuokraaja. 
Vuokraaja vastaa ravintolahuoneistolle tai muulle siihen kuuluvalle 

omaisuudelle liikettä harjoitettaessa mahdollisesti koituvista vahingoista. 
Vuokra-ajan kestäessä rahatoimikamarilla on oikeus vaatia, että ravinto-

laan otetaan kamarin hyväksymä hovimestari. 
Paitsi voimassa olevia asetuksia tulee vuokraajan noudattaa niitä järjes-

tyksen ylläpitämistä tai tämän sopimuksen täyttämistä koskevia määräyksiä, 
joita rahatoimikamari tai kansanpuistojen valvoja mahdollisesti antavat. 
Vuokraajan tulee jät tää huoneisto ja huonekalut hallustaan siinä kunnossa, 
jossa ne olivat hänen vastaanottaessaan ne. Vuokraajan tulee omalla kustan-
nuksellaan huolehtia kaikista huoneistojen sisäkorjauksista sekä kaupungin 
omistamasta, hänen käytettäväkseen annetusta kalustosta, pöydistä, tuo-
leista y. m. 

Jos vuokraaja rikkoo vuokrasopimuksen määräyksiä, on rahatoimikama-
rilla oikeus heti purkaa sopimus. 

Edelleen rahatoimikamari päätti, että kansanpuistojen ravintolain vuok-
raajilla tuli olla yksinoikeus kaiken tarjoilun harjoittamiseen asianomaisilla 
saarilla. 

Ravintolain vuokraaminen. Korkeasaaren ravintola annettiin viisivuotis-
kaudeksi 1927—31 vuokralle ravintoloitsija F. Joffsille 45,000 markan vuosi-
vuokrasta, Seurasaaren ravintola samaksi ajaksi rouva A. Axille 20,000 markan 
vuosivuokrasta sekä Mustasaaren ravintolaoikeudet samaten 5 vuodeksi 
ravintoloitsija V. Sundbergille 10,000 markan vuosivuokrasta. 

Oikeus harjoittaa ruoantarjoilua kaupungin Sörnäsin satamaan, Kata ja-
nokalle, Eteläsatamaan ja Jätkäsaareen rakennuttamissa satamatyöntekijäin 
virkistyshuoneissa annetti in2) toukokuun 1 p:stä 1926 S. Koivulaaksolle, 

Rkmrin pöytäk. 21 p. jouluk. 1,834 §. —2) Rkmrin jstn pöytäk. 28 p. huhtik. 3,840 §. 
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H. Kopralle, S. Koposelle ja A. Ahrenbergille 6,000 markan vuosivuokrista, 
joista kuukausittain etukäteen oli suoritettava 500 markkaa; vuokraajat olivat 
velvolliset itse huolehtimaan huoneistojen puhtaanapidosta. 

Rahatoimikamari myöntyi1) johtaja K. E. Jonssonin tekemään ano-
mukseen, että hän saisi kesäksi 1926 luovuttaa Kaivohuoneen vuokraoikeu-
den herroille H. Johanssonille ja F. H. Sylvanille, kuitenkin ehdoin, että 
johtaja Jonsson jäi kaupungin vuokraajaksi ja vastasi kaupungille tulevasta 
vuokrasta sekä muiden sopimuksessa määrättyjen ehtojen asianmukaisesta 
noudattamisesta. 

Suomenlinnan matkustajain odotuspavilj onki. Koska Aktiebolaget Orient— 
Occident Ltd. osakeyhtiöllä vuokrasopimuksen nojalla oli kesäkuun 1 p:ään 
1926 hallussaan se Rahapajanrannan talossa n:o 1 sijaitseva huoneisto, joka 
oli pääte t ty 2 ) sisustaa Suomenlinnan matkustavaisten odotuspaviljongiksi, 
mutta yhtiö oli ilmoittanut suostuvansa jo maaliskuun 7 p:nä luovuttamaan 
puheena olevan huoneiston korvauksesta, joka oli laskettu 5,000 markan 
mukaan vuosineljännekseltä, rahatoimikamari päät t i 3 ) antaa asiamiehelleen 
tehtäväksi laatia yhtiön kanssa sopimuksen huoneiston ottamisesta kaupungin 
haltuun. Samalla kamari päätti, että tulevan odotuspavilj ongin vuokra oli 
suoritettava arvaamattomien vuokrien ja vuokrankorotusten määrärahasta. 
Rakennuskonttoria oli kehoitettava heti laadittamaan ja kamarille lähettä-
mään ehdotus sen tarpeellisiksi muutos- ja korjaustöiksi. 

Vuokralle otetut huoneistot. Kaupunginarkkitehti oli ehdottanut, että 
maistraatin, raastuvanoikeuden ja rikostuomioiden toimeenpanijan konttorin 
hallussa olevia raatihuoneen huoneistoja laajennettaisiin, jota vastoin muille 
sinne sijoitetuille virastoille hankittaisiin vuokrahuoneistot, ja rahatoimi-
kamari päätti 4) tämän johdosta, että kysymystä määrärahan myöntämisestä 
ehdotuksen toteuttamista varten harkittaisiin vuoden 1927 talousarvioehdo-
tuksen käsittelyn yhteydessä. Edellä mainitun uudestaanjärjestelyn helpot-
tamiseksi oli vuoden ajaksi vuokrattava 5) Pohjoisrannan talossa n:o 2 sijait-
seva huoneisto vuoden ajaksi lukien kesäkuun 1 p:stä 60,000 markan vuosi-
vuokrasta. 

Tässä yhteydessä kamari päät t i 6 ) uudistaa kaupunginvaltuustolle ehdo-
tuksensa virastotalon rakennuttamisesta Kasarminkadun tontille n:o 7. 

Helsingin makasiiniosakeyhtiö oli vaatinut omistamastaan Katajanokan 
talosta tullipostiosastoa varten vuokratun huoneiston vuokran korottamista 
80 markkaan neliömetriltä vuodessa kesäkuun 1 p:stä lukien, ja rahatoimi-
kamari pää t t i 7 ) hyväksyä korotuksen. 

Poliisilaitoksen hallussa oleva Länt. Heikinkadun talon n:o 12 huoneisto 
vuokrattiin 8) edelleen vuodeksi kesäkuun 1 p:stä lukien 30,000 markan vuosi-
vuokrasta. 

Poliisivartiokonttoria varten vuokrat t i in9) eräs Ruskeasuon huvilan 
nro 34 huoneisto, joka oli sisustettava kaupungin yleisten töiden hallituksen 
ehdotuksen mukaisesti 16,000 markaksi arvioiduin, rahatoimikamarin käyttö-
varoista suoritettavin kustannuksin. Kuluvan vuoden vuokra maksettaisiin 
arvaamattomien vuokrien määrärahan varoilla. 

Rkmrin pöytäk. 23 p. huhtik. 649 §. —2) Ks. tätä kert. s. 20 ja 172.—3) Rkmrin 
pöytäk. 5 p. maalisk. 409 §. — 4) S:n 26 p. maalisk. 527 §, 14 p. toukok. 767 § ja 28 p. toukok. 
845 §.— 5) S:n 28 p. toukok. 845 §. — 6) S:n 28 p. toukok. 846 §. — 7) Rkmrin pöytäk. 17 p. 
jouluk. 1,815 §.—8) Rkmrin jstn pöytäk. 10 p. helmik. 2,892 §. —9) Rkmrin pöytäk. 12 p. 
helmik. 197 §. 

Kunnall. kert, 1926. 22 
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Kolmatta poliisiasemaa varten Eerikinkadun talosta n:o 10 vuokratun 
huoneiston vuokrasopimus pidennettiin *) 2 vuodeksi kesäkuun 1 p:stä lukien. 
Huoneiston vuokra olisi ensimmäiseltä vuokravuodelta 60,000 ja toiselta 
66,000 markkaa. 

Rahatoimikamari vuokrasi2) edelleen vuoden ajaksi kesäkuun 1 p:stä 
lukien lihantarkastusaseman ja maidontarkastuslaboratoorin hallussa olevat 
Salomoninkadun taloissa n:ot 3 ja 5 sijaitsevat huoneistot 112,000 markan 
vuosivuokrasta. 

Asuntotarkastuskonttorille vuokrat t i in3) Mikonkadun talossa n:o 11 
sijaitseva 3 huoneen ja keittiön huoneisto tammikuun 15 pistä lukien 2,000 
markan kuukausivuokrasta; samalla asuntotarkastaja sai tehtäväkseen antaa 
yhden huoneista vuokralle maaliskuun 1 pistä lukien 600 markan kuukausi-
vuokrasta. 

Rahatoimikamari pää t t i 4 ) jatkuvasti kesäkuun 1 pistä lähtien 36,000 
markan vuosivuokrasta yhdeksi vuodeksi vuokrata keuhkotautisten tiedon-
antotoimiston ja poliklinikan hallussa olevan, Kotkankadun talossa n:o 5 
sijaitsevan huoneiston, josta kaupunki kuitenkin luovutti erään huoneen. 

Filosofiantohtori J . Jänneksen kanssa tehty Humaliston sairaalan hal-
lussa olevaa huoneistoa koskeva vuokrasopimus pidennettiin 5) 2 vuodeksi 
voimassa olevan vuokrasopimuksen päättymisestä lukien. Vuokraehdot 
jäivät entiselleen 6). 

Rahatoimikamari pää t t i 7 ) yhteensä 112,000 markan vuosivuokrasta 
vuokrata köyhäinhoidon Siltasaaren kanslialle sen käytettävänä olleen Silta-
saarenkadun talossa nio 3 sijaitsevan huoneiston ynnä samassa talossa olevan 
3 huoneen huoneiston 5 vuoden ajaksi kesäkuun 1 pistä 1927 lukien pidättäen 
kuitenkin kaupungille oikeuden ennen mainitun ajan päättymistä joulukuun 
kuluessa sanoa irti vuokrasopimus seuraavan kesäkuun 1 piään. 

Suomenkielisille kansakouluille Käpylästä vuokrattu huoneisto vuokrat-
tiin 8) edelleen vuodeksi kesäkuun 1 pistä lukien 550 markan kuukausi-
vuokrasta. 

Suomenkielisille kansakouluille vuokrattiin 9) sitäpaitsi lokakuun 1 pistä 
1926 syyskuun 1 piään 1927 1,000 markan kuukausivuokrasta koulujen käy-
tet tävänä siihen asti ollut Käpylän seuratalo-osakeyhtiön talon huoneisto; 
elokuun 1 pistä 1926 elokuun 1 piään 1927 koulun niinikään käyt tämä herra 
S. A. Sinisalon omistamassa Käpylän talossa sijaitseva huoneisto 1,100 markan 
kuukausivuokrasta ja muuten aikaisemmin voimassa ollein ehdoin; sekä 
lisäksi saman edellä mainitulle Sinisalolle kuuluvan talon alakerrassa oleva 
sali 700 markan kuukausivuokrasta ja muuten ehdoin, että koulun työaika oli 
klo 8 ap. — klo 4 ip., että kaupunki ennen koulutyön alkamista panetti Enso-
pahvia tai muuta sopivaa ainetta suojaksi salin ja eteisen lattiaan sekä tuuli-
kaapilla eristi osan hallia eteiseksi; että kaupunki vuokrakauden päätyt tyä 
panetti salin entiseen kuntoonsa, s. o. verhosi seinät seinäpapereilla, joiden 
hinta oli 15 markkaa rullalta, maalautti ikkunat ja ovet sekä valkaisi katon; 
samoinkuin että kaupunki suoritti talonisännälle 650 markkaa kuukaudessa 
korvaukseksi sekä ylä- että alakerroksen koulusalin ynnä käymälän siivouk-

Rkmrin pöytäk. 26 p. helmik. 380 §. —2) Rkmrin jstn pöytäk. 10 p. helmik. 2,902 §. 
—3) S:n 13 p. tammik.2, 599 §; vrt. tätä kert. s. 157, — 4) Rkmrin pöytäk. 5 p. maalisk. 420 §. 
— 5) S:n 31 p. elok. 1,184 §. —6) Ks. v:n 1924 kert. s. 212. — 7) Rkmrin pöytäk. 14 p. 
jouluk. 1,786 ·§.—8) S:n 5 p. maalisk. 410* §. — 9) Rkmrin jstn pöytäk. 28 p. huhtik. 
3,843 §. 
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sesta sekä lämmityksestä, johon kuitenkin käytettäisiin koulun ostamia hal-
koja. 
: ^Rahato imikamar i päätt i1) , että ruotsinkielisten kansakoulujen hallussa 
olevat Pakaan talon n:o 1 ja Susannankadun talon n:o 3 huoneistot jatkuvasti 
vuokrattaisiin vuoden ajaksi kesäkuun 1 p:stä lukien 12,000 markan ja 9,000 
markan vuosivuokrista. 

Mikonkadun talosta n:o 11 vuokratt i in2) vuoden ajaksi kesäkuun 1 p:stä 
1927 lukien huoneisto kansanlastentarhain kanslialle. 

Rahatoimikamari päät t i 3 ) vuokrata Kotivaran lastentarhalle Kumtäh-
denkadun talon n:o 4 ensimmäisen kerroksen vuoden ajaksi heinäkuun 1 p:stä 
lukien 57,000 markan vuosivuokrasta ja ehdoin, että talon omistaja suoritti 
eräitä välttämättömiä korjaus- ja muutostöitä. Puheena olevan lastentarhan 
vuoden 1926 vuokra kohosi tämän johdosta 8,550 markkaa, mikä määrä oli 
maksettava arvaamattomia vuokria ja vuokrankorotuksia varten olevasta 
määrärahasta. 

Onnelan lastentarhan Korkeavuorenkadun talossa n:o 1 sijaitseva huo-
neisto päätet t i in4) vuokrata edelleen kolmeksi vuodeksi kesäkuun 1 p:stä 
1927 lukien 46,000 markan vuosivuokrasta sekä ehdoin, että talon omistaja 
suoritutti ja kustansi eräitä välttämättömiä huoneiston korjauksia. 

Kaupunginkirjaston Käpylän haaraosastolle vuokrattiin5) Käpylän 
urheilijain talo-osakeyhtiön uudisrakennuksesta 3 huonetta käsittävä huo-
neisto 2 vuodeksi lukien kesäkuuun 1 p:stä tai siitä]päivästä, jolloin kirjasto voi 
muuttaa huoneistoon, 18,000 markan vuosivuokrasta lämpöineen. Ellei huo-
neistoon järjestettäisi keskuslämmitystä, alenisi vuosivuokra 15,000 markkaan. 

Rahatoimikamari vuokrasi6) Pohj. Esplanaadikadun talosta n:o 37 
musiikkilautakunnalle 2 huoneen huoneiston 5 kuukauden ajaksi lukien tam-
mikuun 1 p:stä 1927 1,900 markan kuukausivuokrasta. 

Rahatoimikamari päät t i 7 ) kesäkuun 1 p:ään sanoa irti naisten työ-
tupain hallussa olleen Kasarminkadun talossa n:o 6 sijaitsevan huoneiston 
vuokrasopimuksen ja ryhtyä talon omistajan kanssa neuvotteluihin sopimuksen 
uudistamisesta vuodeksi eteenpäin ehdoin, että vuosivuokra alennettiin 42,000 
markkaan, centrum-kamiinit hankittiin niihin käytäviin ja huoneisiin, joissa 
ei ollut uunia, sekä että ikkunat tiivistettiin työtupain johtajan osoitusten 
mukaisesti. 

Koska neuvottelut eivät vieneet tulokseen, kamari päät t i 8 ) vuokrata 
puheenaolevalle työtuvalle Helsingin puhelinyhdistyksen omistaman Kaarien-
kadun talon n:o 11 vuoden ajaksi kesäkuun 1 p:stä lukien ja 36,000 markan 
vuosivuokrasta. 

Samalla kamari päätt i sanoa irti puhelinmonttööri K. U. Lindqvistin 
muuttamaan kesäkuun 1 p:nä siitä edellä mainitun talon huoneistosta, jossa 
hän asui ja jonka syyskuun 1 p:stä 1923 maksamaton vuokra oli häneltä 
perittävä 3,000 markan mukaan vuodelta. Sittemmin kamari hyväksyi 9) sel-
laisen sovittelun, että kaupunki siinä tapauksessa, että Lindqvist vapaa-
ehtoisesti suoritti puolet maksamattomasta vuokrasta, 4,125 markkaa, luo-
pui muista korvausvaatimuksista. 

Naisten työtupain johtokunta oikeutettiin10) ammattikurssien järjestä-
miseksi käyttämään osa kamarin vuokraamasta Kaarlenkadun talosta n:o 11. 

!) Rkmrin jstn pöytäk. 10 p. helmik. 2,891 § ja 26 p. toukok. 4,181 §. —2) Rkmrin 
pöytäk. 26 p. lokak. 1,490 §. — 3) S:n 6 p. heinäk. 1,043 §. — 4) S:n 25 p. toukok. 825 §. — 
5) S:n 20 p. huhtik. 636 §. — 6) S:n 28 p. jouluk. 1,867 §. — 7) S:n 26 p. tammik. 122 §. — 
') S:n 19 p. helmik. 330 §. —9) S:n 27 p. huhtik. 681 §. — l 0 ) S:n 16 p. helmik. 229 §. 


