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3. Muut kaupungin kiinteää omaisuutta koskevat asiat. 
Vahvistettu kaupunginasemakaavan muutos. Merkittiin, että sisäasiain-

ministeriö oli vahvistanut X I I I kaupunginosan korttelissa n:o 431 sijaitsevan 
Runeberginkadun tontin n:o 33 asemakaavanmuutosta koskevan kaupun-
ginvaltuuston päätöksen2). 

Tonttien jakaminen. Rahatoimikamari päät t i 3 ) ilmoittaa Osakeyhtiö 
Temppelikatu 7:lle, ettei kamarilla ollut mitään muistuttamista X I I I kau-
punginosan korttelissa n:o 425 olevan Temppelikadun tontin n:o 7 jakamista 
vastaan, sekä myöntyä siihen, että kaupungin kiinnitys jakamattomaan 
kiinteistöön jaon jälkeen rasittaisi ainoastaan toista uusista tonteista. 

Samaten kamari myöntyi4) siihen, että X I I I kaupunginosan korttelissa 
n:o 431 Runeberginkadun varrella olevasta tontista n:o 33 erotettu mainitun 
kadun tontt i n:o 33 a vapautuisi kaupungin kiinnityksestä sekä että kau-
pungille annettu X I I I kaupunginosan korttelissa n:o 425 Temppelikadun var-
rella sijaitsevaa jakamatonta tonttia n:o 15 koskeva kiinnitys tontin jakamisen 
jälkeen rasittaisi ainoastaan toista, jo rakennettua osaa5). 

Kumtähden siirtolapuutarha. Rahatoimikamari hyväksyi6) rakennus-
konttorin laatiman Kumtähteen perustettavan uuden siirtolapuutarhan asema-
ka avaehdotuksen. 

Rakennusrajat, Rahatoimikamari vahvisti7) korttelin n:o 344 tonttien 
n:ot 5 ja 18 ulkopuoliset rakennusrajat. 

Maistraatille osoitetussa kirjelmässä rahatoimikamari ilmoitti8), ettei 
sillä ollut mitään muistuttamista sitä vastaan, että Saksan Helsingin lähe-
tystö rakennutti 710 m2:n laajuisen alan It. Kaivopuiston tonttia n:o 18, 
kuitenkin ehdoin, että kaupungille siinä tapauksessa, että lähetystö vastedes 
möi siten rakennetun tontin, suoritettiin tästä korvausta 100,000 markkaa. 

Osuusliike Elanto r. 1. oli anonut, että Käpylän Vipusentien varrella ole-
van tontin n:o 26 rakennusrajoja muutettaisiin siten, että sille voitaisiin raken-
taa varastorakennus, ja rahatoimikamari myöntyi9) tähän ehdoin, ettei 
puheena olevan rakennuksen korkeus katonharjaan laskien ylit tänyt 5 m 
sekä että kaupungin yleisten töiden hallitus sai tarkastaa rakennuspiirustukset, 
ennenkuin ne lopullisesti hyväksyttiin. 

Tontinrajain muuttaminen. Rahatoimikamari päätt i1 0) maistraatille 
annettavassa lausunnossa puoltaa Bostadsaktiebolaget Unionsgatan 34 nimi-
sen asunto-osakeyhtiön anomusta I kaupunginosan korttelissa n:o 45 olevan 
tontin n:o 4 vahvistettujen sisäisten tontinrajain korkeusaseman muutta-
misesta. 

It. Viertotien tontin n:o 38 sisäänkäytävä. Juusela & Levänen osakeyhtiö 
oli anonut lupaa sisäänkäytävän avaamiseen X kaupunginosan korttelissa 
n:o 250 sijaitsevalla It. Viertotien tontilla n:o 38 omistamaansa taloon tontin-
rajan viereisestä puistikosta, ja rahatoimikamari päätti11) myöntyä tähän ano-
mukseen ehdoin, että hakija omalla kustannuksellaan panetti kuntoon lyhyen 
jalkakäytävän tulevalta ajotieltä suunnitellun sisäänkäytävän edustalle, 
teetti tontin ja puistikon väliselle rajalle tarpeellisen katuojan pintavettä var-
ten ja muuten noudatti rakennuskonttorin ohjeita. 

Rkmrin pöytäk. 19 p. maalisk. 489 §. — 2) Ks. tätä kert. s. 4. — R k m r i n pöytäk. 19 p. 
maalisk. 483 §. — 4) S:n 9 p. huhtik. 592 §. — 5) S:n 1 p. lokak. 1,317 §. — 6) S:n 18 p. toukok. 
777 §. —7) S:n 8 p. kesäk. 923 §. —8) S:n 5 p. maalisk. 411 § ja 9 p. maalisk. 431 §. — 9) S:n 
9 p. lielmik. 179 §; vrt. tätä kert. s. 155. —-10) Rkmrin pöytäk. 15 p. tammik. 61 §. — n ) S:n 
22 p. kesäk. 1,005 §. 
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Eräiden tonttien yhteiset pihamaat. Rahatoimikamari p ä ä t t i m y ö n t y ä 
Aktiebolaget Unionsgatan 45 nimisen yhtiön anomukseen, että korttelissa 
nro 45 oleville Siltavuorenpenkeren tonteille nrot 1, 2 ja 3 sekä Unioninkadun 
tontille nro 4 saisi järjestää yhteisen pihamaan. 

Osoitenumeroiden muuttaminen. Tammikuun 9 pmä maistraatti vahvisti2) 
kaikkien Vallilan Suvannontien tonttien sekä Inarintien tontin nro 2 samoin-
kuin X kaupunginosan tehdaskorttelissa nro 293 Käenkujan varrella olevan 
tontin nro 25 muutetun osoitenumeroinnin. 

Rahatoimikamari hyväksyi3) puolestaan kaupunginasemakaava-arkki-
tehdin laatiman ehdotuksen Kanavatorin varrella olevien tonttien osoite-
numeroiksi. Maistraatti vahvisti4) tämän päätöksen kesäkuun 17 pmä. 

Joulukuun lömtena päivätyssä kirjelmässä maistraatti ilmoitti 5) vahvis-
taneensa Vallilan kortteleille nrot 552 ja 554 uudet osoitenumerot. 

Poikkeaminen vahvistetusta julkisivukaaviosta. X I I I kaupunginosan 
korttelissa nro 418 olevan Lutherinkadun tontin nro 14 omistajat oikeutettiin6) 
tontille vahvistetusta julkisivukaaviosta poiketen rakentamaan tontille 8-ker-
roksinen rakennus, joka yhtäjaksoisesti jatkaisi naapuritalon katonharjaa ja 
-listaa, ehdoin, että tontin omistajat tästä tontin arvoa lisäävästä oikeudesta 
kymmenen vuoden kuluessa suorittivat 100,000 markan lisämaksun, josta 
15 % maksettaisiin velkakirjaa allekirjoitettaessa ja 10 % joka vuoden loka-
kuussa, ensimmäinen kerta vuonna 1926. 

Kaupungin alueen kartoittaminen. Rahatoimikamari myöntyi 7) maan-
mittaushallituksen tekemään anomukseen saada maksutta käyttää sitä aineis-
toa, jonka rakennuskonttorin geodeettiosasto oli kerännyt mittauttamalla 
kaupungin alueet; hallituksen oli tästä korvaukseksi annettava kaupungille 
joitakin kymmeniä kappaleita niitä karttoja, joita se tuli laatimaan kau-
pungista sekä sen läheisistä alueista. 

Katuliikenneloistot. Maistraatin pyydettyä rahatoimikamarin lausuntoa 
kahden katuliikenneloiston asettamisesta koetteeksi Rautatientorille Haka-
salmen- ja Kaivokatujen risteykseen sekä Erottajalle kamari puolsi 8) ensin-
mainittua anomusta, mutta katsoi, että viimemainitun toteuttaminen oli 
lykättävä, kunnes Erot tajan liikenne oli järjestetty. 

Korokkeet. Rahatoimikamari hyväksyi9) liikenteen järjestelykomitean 
laatimat ehdotukset korokkeiden rakentamisesta 11 eri katuristeykseen; 
tästä aiheutuvat kustannukset oli suoritettava talousarvioon tä tä varten 
merkitystä määrärahasta. 

Merkinantotaulujen asettaminen. Rahatoimikamari päät t i 1 0 ) hyväksyä 
kaupungin yleisten töiden hallituksen laatiman ehdotuksen, joka koski lii-
kenteen järjestelemistä merkinantotauluilla. Liikenteen järj estely komiteaa oli 
kehoitettava lausumaan mielipiteensä puheena olevien taulujen sijoittamisesta. 

Maistraatille antamassaan lausunnossa rahatoimikamari puols i u ) ehdo-
tusta, joka koski valomerkinantotaulun asettamista Eerikin- ja Fredrikinkatu-
jen risteykseen sekä antoi1 2) sittemmin mainitun merkinantotaulun pystyttä-
misen tehtäväksi kaupungin yleisten töiden hallitukselle. Kustannukset oli 
suoritettava talousarvioon uusia korokkeita varten merkitystä määrärahasta. 

Rkmrin pöytäk. 12 p. helmik. 209 §. —2) S:n 15 p. tammik. 58 § ja rkmrin jstn pöy-
täk. 28 p. huhtik. 3,812 §; vrt. v:n 1925 kert. s. 194. — 3) Rkmrin pöytäk. 8 p. kesäk. 911 §. 
— 4) S:n 22 p. kesäk. 1,015 §. — 5) S:n 28 p. jouluk. 1,852 l —6) S:n 26 p. helmik. 370 fr. 
—7) S:n 17 p. jouluk. 1,803 —8) S:n 16 p. huhtik. 608 §. — 9) S:n 22 p. kesäk. 999 
—10) S:n 19 p. helmik. 335 f. — S : n 16 p. huhtik. 609 §. —12) Rkmrin jstn pöytäk. 28 
p. huhtik. 3,811 
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Lupa tien kuntoonpanettamiseen. Suomen metsästysyhdistys oikeutettiin1) 
omalla kustannuksellaan panettamaan kuntoon ja oikaisemaan Huopalahden 
viereiseltä rautatiealueelta yhdistykselle vuokratulle ampumarata-alueelle 
vievä tie. 

Hätäaputyöt. Työttömyyttä lieventääkseen rahatoimikamari päätt i2) , 
että 50 miestä sijoitettaisiin louhimistöihin Mechelininkadulle sekä maalis-
kuussanäiden lisäksi vielä 60 miestä Lapinniemellä suoritettaviin töihin. 
Työntekijäin palkat. 225,000 markkaa suoritettaisiin kaupunginvaltuuston 
työttömyyden vastustamiseksi myöntämästä 3) määrärahasta. 

Katujen korjaaminen. Poliisimestarin ilmoitettua, että eräät toisen, 
neljännen ja viidennen poliisipiirin alueella sijaitsevat kadut olivat huonossa 
kunnossa, kamari pää t t i 4 ) kehoittaa kaupungin yleisten töiden hallitusta 
ensi tilassa suorituttamaan tarpeelliset korjaustyöt. 

Länsisataman työt. Rahatoimikamari päätt i5) , että Saukonlaituri koro-
tettaisiin täyteen korkeuteensa 28 metrin pituudelta, jotta kaikilla laiturin 
viereisillä hiilivarastopaikoilla voitaisiin käyttää hyväkseen sikäläisiä nosto-
kurkia. Mainitun työn aiheuttamat kustannukset, 50,000 markkaa, suori-
tettaisiin talousarvioon Länsisataman rakennustöitä varten merkitystä määrä-
rahasta. 

Salmisaaren liikenneväylä. Kaupungin yleisten töiden hallitus ilmoitti6), 
että kaupunki oli suorittanut toiminimen Julius Tallberg kanssa tehdyssä sopi-
muksessa edellytetyn osan Salmisaaren liikenneväylän rakentamistyötä sekä 
että talousarvioon mainittua liikenneväylää varten merkitty määräraha oli 
käytet ty loppuun. Sekä rahatoimikamari että kaupungin yleisten töiden 
hallitus katsoivat kuitenkin kaupungin edun vaativan rakennustyön jatkamista, 
minkä johdosta kamari val tuut t i 6) hallituksen siihen samalla päättäen kaikkien 
töiden valmistuttua anoa kaupunginvaltuustolta tarpeellista lisämäärärahaa. 

Salmisaaren työt. Kaupungin yleisten töiden hallitus oikeutettiin7) 
eräihin Salmisaaressa suoritettaviin töihin ennakolta käyttämään 30,000 
markkaa tä tä tarkoitusta varten vuoden 1927 menosääntöön merkittävästä 
määrärahasta 8). 

Lapinniemen työt. Kaupungin yleisten töiden hallitus oikeutettiin 9) jo 
syksyn kuluessa panettamaan käyntiin kaupunginvaltuuston Lapinniemellä 
suoritettaviksi pää t tämät 8 ) työt sekä sen johdosta ennakolta käyttämään se 
määräraha, joka tähän tarkoitukseen merkittäisiin vuoden 1927 menosään-
töön. 

Kaivopuiston rannan täyttäminen. Kaivopuiston tontin n:o 10 omistaja 
oli anonut lupaa erään mainitun tontin alapuolella olevan vesialueen täyt tä-
miseen, mutta rahatoimikamari päät t i 1 0 ) suostua rannan täyttämiseen aino-
astaan määrätystä osoitetusta kohdasta tontin pohjoisrajaan ehdoin, että 
työn suorituksessa noudatettiin rakennuskonttorin ohjeita, jota vastoin ano-
mus muulta osaltaan evättiin. 

It. Kaivopuiston tontin n:o 13 omistaja filosofianmaisteri B. Cederhvarf 
oikeutettiin anomuksesta täyt tämään eräs mainitun tontin alapuolella oleva 
vesialue ehdoin, ettei rantamuuri tullut 1.5 metriä korkeampi, että työ 

*) Rkmrin pöytäk. 15 p. kesäk. 949 §. —-2) S:n 19 p. helmik. 339 ja 340 §§. —3) Ks. 
tätä kert. s. 61. — 4 ) Rkmrin pöytäk. 8 p. kesäk. 921 §, 22 p. kesäk. 1,003 §, 29 p. 
kesäk. 1,021 § ja 28 p. jouluk. 1,858 §. — 5) S:n 19 p. helmik. 336 §. — 6) S:n 19 p. tammik. 
69 ja 70 §§. — 7) S:n 7 p. syysk. 1,198 §. —8) Ks. tätä kert. s. 31 ja 85. —9) Rkmrin 
pöytäk. 1 p. lokak. 1,355 §. — l0) Rkmrin pöytäk. 7 p. toukok. 721 §. 
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suoritettiin kuluvana vuonna ja rakennuskonttorin ohjeitten mukaisesti sekä 
että täyte t ty alue anomuksen tekijän kustannuksella pidettiin siistinä. Samalla 
rahatoimikamari p ä ä t t i m y ö n t ä ä herra Cederhvarfille puheena olevan alueen 
käyttöoikeuden 5 vuodeksi vuoden 1927 alusta lukien ehdoin, että jos täy-
tet tyä aluetta mainitun ajan kuluessa tarvittiin johonkin kaupungin tarkoi-
tukseen, kaupunki ilman korvausvelvollisuutta sai ottaa takaisin haltuunsa 
tarvettaan vastaavan osan siitä. 

Siltavuorenrannan varrella suoritettu täyttämistyö. Helsingin yliopiston 
rehtorin anomuksesta rahatoimikamari päät t i 2 ) suostua siihen, että I kaupun-
ginosan korttelissa n:o 140 olevalta yliopiston anatomisen laitoksen alueelta 
louhittava kivi kaadettiin Siltavuorenrannan täytteeksi, kuitenkin ehdoin, 
että työ suoritettiin rakennuskonttorin satamaosaston ohjeiden mukaisesti. 

Kentän kuntoonpaneminen. Rahatoimikamari osoitti3) käyttövaroistaan 
5,000 markkaa Kaivopuistossa Länt. Puistotien ja rannan välissä sijaitsevan 
kentän panettamiseksi kuntoon. 

Alueen siistiminen. Kanava-, Länt. satama-, Kruunuvuoren- ja Ankkuri-
katujen välisen alueen siistimiseksi rahatoimikamari myönsi4) käyttövarois-
taan 5,000 markkaa. 

Vallilan korttelin n:o 553 tasoittaminen. Sittenkuin Vallilan korttelissa 
n:o 553 oli toimitettu katselmus5), kamari päät t i 6 ) osoittaa 20,000 markkaa 
sen tasoitustöiden jatkamiseen sekä Sammatintien korjaamiseen. 

Istutusten hoito. Vastaukseksi professori A. Ylpön tiedusteluun raha-
toimikamari päät t i 7) ilmoittaa, että kaupunki oli halukas ottamaan huolehti-
akseen yleisen sairaalan lastenosaston rakennuksia ympäröivien istutusten 
kunnossapidosta vuotuismaksusta, joka vuodelta 1927 olisi 16,500 markkaa 
ja vuosilta 1928 ja 1929 kumpaiseltakin 13,750 markkaa. 

Johanneksen kirkon ja Kallion kirkon ympärillä olevien istutusten hoito8) 
päätettiin ottaa kaupungin toimeksi vuosiksi 1927—29 26,000 markan vuosi-
maksusta sekä saksalaista kirkkoa ympäröivän puistikon hoito 9) 2,800 markan 
vuosimaksusta. 

Alppilan hiihtomäki. Rahatoimikamari osoitti10) käyttövaroistaan 3,000 
markkaa Alppilan hiihtomäen kunnossapitoa varten. 

Kaisaniemen puiston järjestely. Rahatoimikamari oikeutti11) kaupungin 
yleisten töiden hallituksen aloittamaan Kaisaniemen puiston järjestelytyöt 
ja käyttämään tähän tarkoitukseen 6,700 markkaa aikaisemmin myönnetystä 
siirtomäärärahasta. 

Länt. Viertotiellä kasvavat puut. Rahatoimikamari myöntyi1 2) kaupungin-
asemakaava-arkkitehdin esitykseen, että eräät Länt. Viertotietä levennettäessä 
poistettaviksi tuomitut Hesperian puiston kauniit vanhat puut saisivat tois-
taiseksi jäädä paikoilleen. 

Puiden istuttaminen. Puiden istuttamiseksi Länt. Viertotielle rahatoimi-
kamari myönsi 13) 10,000 markkaa puiden istuttamista varten talousarvioon 
merkitystä määrärahasta sekä samasta määrärahasta 18,000 markkaa puiden 
istuttamiseksi Kaivopuistoon, minkä lisäksi kamari päät t i 1 4) , että Kotkan-
kadulle istutettaisiin puita kaupungingeodeetin laatiman profiilipiirustuksen 

Rkmrin jstn pöytäk. 24 p. elok. 5,074 §. —2) Rkmrin pöytäk. 16 p. huhtik. 618 §. — 
3) S:n 6 p. heinäk. 1,044 — 4) S:n 21 p. toukok. 798 §. —•5) S:n 22 p. kesäk. 1,010 §.— 
6) S:n 6 p. heinäk. 1,042 §. — 7) S:n 3 p. jouluk. 1,732 §. —8) S:n 15 p. Iokak. 1,430 § ja 
22 p. Iokak. 1,473 — 9) S:n 27 p. huhtik. 673 §. —10) Rkmrin jstn pöytäk. 28 p. huhtik. 
3,853 §. — n ) Rkmrin pöytäk. 29 p. tammik. 147 §. —12) S:n 15 p. kesäk, 938 §. —13) S:n 
10 p. syysk. 1,231 ja 1,232 §§. — 14) S:n 20 p. heinäk. 1,086 f. 



168 II. ° Rahatoimikamari. 

mukaisesti, mutta että tämä päätös toteutettaisiin vasta kun tähän tarkoi-
tukseen oli osoitettu tarpeelliset määrärahat. 

Florantien viereinen istutus. Puiden istuttamismäärärahasta rahatoimi-
kamari osoitti1) 9,410 markkaa Florantien varrella olevan pienen istutuksen 
kuntoonpanemiseksi. 

Istutusten aitaaminen. Rahatoimikamari hyväksyi2) Eläintarhan talvi-
puutarhan ulkopuolella olevien istutusten ympärille teetettävän aitauksen 
piirustukset ehdoin, ettei siihen käytet ty piikkilankaa. 

Korkeasaaressa suoritetut korjaukset. Korkeasaaren vesijohdon korjaa-
miseen rahatoimikamari myönsi 3) 34,248: 60 markan suuruisen määrärahan 
rahatoimikamarin käytettäväksi kaupungin kiinteän omaisuuden aiheuttamiin 
tilapäisiin menoihin myönnetystä määrärahasta. 

Sörnäsin satamaradan alainen viemärijohto. Sittenkuin rautatiehallituksen 
kanssa oli käyty neuvotteluja 4) viemärijohdon vetämisestä Sörnäsin satama-
radan yli vievän katusillan alitse hallitus oli suostunut siihen, että työt suori-
tettiin sen toimesta rakennuskonttorin valvoessa niitä. Kaupungin osalle 
arvioitiin tulevan kustannuksia työpalkoista 13,456: 50 markkaa ja tarvittavista 
putkista 3,750 markkaa, mitkä määrät, yhteensä 17,206: 50 markkaa, raha-
toimikamari osoitti5) mainitun sillan rakentamista varten myönnetystä6) 
määrärahasta. 

Toukolan Viertotien alaiset viemärijohdot. Toukolan omakotiyhdistys oli 
anonut, että Toukolan Viertotie pantaisiin kuntoon ja siihen laskettaisiin 
viemärijohdot, jotta mainitun viertotien varrella olevain asuntotonttien 
vuokraajat voisivat poistaa pohjaveden vuokratonteiltaan, ja rahatoimi-
kamari pää t t i 7 ) tämän johdosta kehoittaa kaupungin yleisten töiden halli-
tusta niin pian kuin mahdollista suorituttamaan loppuun jo alulle pannut 
johtotyöt Toukolan Viertotiellä. 

Määrärahan myöntäminen viemärijohtoja varten. Rahatoimikamari 
myönsi8) käyttövaroistaan Yleisten töiden pääluokan kohdalta 160,000 
markan suuruisen määrärahan viemärijohtojen asettamiseksi eräihin Meche-
linin- ja Sampokatujen osiin. 

Määrärahoin myöntäminen vesijohtoja varten. Vesijohtojen laskemiseksi 
Mechelinin- ja Runeberginkatujen väliseen osaan Museokatua, Arkadian- ja 
Lutherinkatujen väliseen osaan Ilmarisenkatua sekä Ilmarisen- ja Mechelinin-
katujen väliseen osaan Sampokatua rahatoimikamari osoitti9) 102,000 mark-
kaa Vesijohtolaitos nimiseen lukuun merkityistä käyttövaroistaan. 

Korttelissa n:o 178 suoritettavia vesijohtotöitä varten rahatoimikamari 
osoitti10) 2,856:50 markkaa talousarvioon mainitun alueen kunnossapitoa 
varten merkitystä määrärahasta. 

Salmisaaren vesiposti. Rahatoimikamari osoitti11) Vesijohtolaitos nimiseen 
lukuun merkityistä käyttövaroistaan 12,000 markkaa vesipostin rakentamiseksi 
Salmisaareen. 

Nikkilän sairaalan vedenottopaikka. Rahatoimikamari antoi1 2) kaupungin 
teknillisten laitosten hallitukselle tehtäväksi tutkia, miten Nikkilän sairaalan 
uuden paviljongin vedentarve oli tyydytettävissä. Tutkimuksen aiheutta-
mien kustannusten peittämiseksi kamari osoitti12) Vesijohtolaitos nimiseen 

Rkmrin pöytäk. 17 p. syysk. 1,269 §. — 2) S:n 18 p. toukok. 778 §. — 3) S:n 6 p. 
heinäk. 1,037 §. — 4) S:n 3 p. elok. 1,119 §. — 5) S:n 7 p. syysk. 1,199 §. — 6) Ks. tätä kert. 
s. 84. —7) Rkmrin pöytäk. 22 p. kesäk. 1,006 §. —8) S:n 9 p. helmik. 182 §. —9) S:n 16 
p. huhtik. 620 §. —10) Rkmrin jstn pöytäk. 17 p. helmik. 3,015 — ") Rkmrin pövtäk, 
12 p. marrask, 1,580 §. —12) S:n 8 p. tammik, 12 §. 
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lukuun merkityistä käyttövaroistaan 25,000 markkaa. Tämän määrän osoittau-
duttua tarkoitukseensa riittämättömäksi kamari myönsi1) 11,359: 35 markan 
lisämäärärahan suoritettavaksi edellä mainitusta talousarvion määrärahasta. 

Väliaikaisen kemiallisen vedenpuhdistuksen järjestämiseksi Nikkilän sai-
raalaan rahatoimikamari osoitti2) käyttövaroistaan 10,000 markkaa. 

Ojan puhdistaminen. Rakennuskonttorille annettiin3) tehtäväksi tarjona 
olevia määrärahoja hyväkseen käyttäen puhdistuttaa Oulunkylässä olevan 
Arkadian huvila-alueen rajaa myöten valtionrautateiden sikäläistä aluetta 
kohti ulottuva oja. 

Ruskeasuo ja Uusipelto. Sittenkuin tarkoitusta varten asetettu 4) komitea 
oli jä t tänyt ehdotuksensa, joka koski Ruskeasuon ja Uudenpellon kaupunkiin 
yhdistämisestä johtuvia käytännöllisiä toimenpiteitä, rahatoimikamari päät t i 5 ) 
yleisistä käyttövaroistaan osoittaa 8,250 markkaa alueen puhtaanapitoon kulu-
vana vuonna ja 5,000 markkaa öljy valaistuksen järjestämiseksi sekä Kiinteä 
omaisuus nimiseen pääluokkaan merkityistä käyttövaroistaan 25,000 markkaa 
juomavesikaivon teettämiseksi, minkä ohessa vuoden 1927 menosääntöehdo-
tukseen oli merkittävä määrärahat viemärijohtoja, hajoituskaivoa ja palo-
kaivoa varten. 

Kesänaikainen katuvalaistus. Rahatoimikamari päätt i6) , että puoliyö-
valaistus lopetettaisiin toukokuun 16 p:nä ja aloitettaisiin uudestaan elokuun 
7 p:nä sekä että kokoyövalaistus olisi keskeytyneenä toukokuun 25 p:stä 
heinäkuun 26 p:ään. 

Katuvalaistuksen lisääminen. Rahatoimikamari osoitti käytettäväksi 
myönnetystä katuvalaistusmäärärahasta 2,600 markkaa 13 pylvään pystyt-
tämiseksi Oulunkylästä Käpylän Pohjolantielle vievälle tielle7), 1,700 markkaa 
Vilhovuorenkadun alapuolella olevan venesillan valaisemiseksi8), 1,000 
markkaa kahden Tähtitorninmäellä olevan lampun muuttamiseksi kokoyön-
lampuiksi 9), 2,000 markkaa Unioninkadulla saksalaisen kirkon läheisyydessä 
olevan käymälän valaisemiseksi 9), 21,000 markkaa katulyhtyjen asettamiseksi 
Käpylän viimeksi rakennetuille alueille 10), 3,000 markkaa Torkkelin-, Hertan-
ja Pasilankatujen sekä Katajanokan lentosataman11) ja 3,360 markkaa Ahl-
qvistinkadun portaiden 12) valaistuksen lisäämiseksi. 

Valaistuksen järjestämiseksi Itämerenkadulle rahatoimikamari myönsi13) 
Sähkölaitos nimiseen lukuun merkityistä käyttövaroistaan 72,000 markan 
suuruisen määrärahan. 

Raitiotie- ja omnibusosakeyhtiön ilmoitettua, ettei sillä ollut mitään 
muistuttamista sitä vastaan, että kaupunki kiinnitti sähköjohtoja yhtiön 
It. Viertotielle pystyttämiin pylväisiin samalla tapaa kuin jo oli tehty Pakaan-
kadulla 14), rahatoimikamari myönsi15) Sähkölaitos nimiseen lukuun merki-
tyistä käyttövaroistaan mainittuun tarkoitukseen sekä voimakkaampien lamp-
pujen hankkimiseen tarvit tavan määrärahan, 95,000 markkaa. 

Rahatoimikamari päätti, että Vanajantielle, tonttien n:ot 23 ja 25 väli-
selle rajalle, sijoitettaisiin lamppu 16) sekä että Kulneffin- ja Kammionkatujen 

Rkmrin pöytäk. 22 p. kesäk. 1,011 §. —2) S:n 12 p. marrask. 1,582 §. —3) S:n 23 p. 
huhtik. 661 §. — 4) Ks. v:n 1925 kert. s. 258. — 5) Rkmrin pöytäk. 13 p. heinäk. 1,076 §; ks. 
myös tätä kert. s. 84. —6) Rkmrin pöytäk. 11 p. toukok. 724 § ja 20 p. heinäk. 1,080 §. — 
7) S:n 10 p. syysk. 1,234 §. — 8) Rkmrin jstn pöytäk. 22 p. syysk. 5,544 §. — ®) Rkmrin 
pöytäk. 24 p. syysk. 1,305 §. —10) S:n 22 p. lokak. 1,472 §. — «) S:n 12 p. marrask. 1,575 §. 
—12) S:n 10 p. jouluk. 1,763 §. —13) S:n 7 p. toukok. 722 §. —14) Ks. v:n 1925 kert. s. 58. 
— 15) Rkmrin pöytäk. 4 p. toukok. 711 §. — 16) S:n 14 p. toukok. 765 §. 

Kunnall. kert, 1926. 22 
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välisen Länt. Viertotien osan katuvalaistus järjestettäisiin1). Katulyhtyjä oli 
myös asetettava Ahlqvistin- ja Fredrikinkaduille sekä Florantielle2). 

Määrärahain myöntäminen kaasulaitokselle. Kaasulaitos oikeutettiin3) 
110,000 markalla hankkimaan varalaite koksinkuljetussäiliöiden tyhjentä-
mistä varten; mainittu rahamäärä oli suoritettava lukuun Kaasulaitos merki-
tyistä rahatoimikamarin käyttövaroista. 

Sähkökaapeliverkko. Sähkölaitos oikeutettiin 4) eräihin määrättyihin paik-
koihin pystyttämään kaapeliverkkoaan varten jakokaappeja ja velvoitettiin 
samalla sopimaan liikenteenjärjestelykomitean kanssa niiden tarkoituksen-
mukaisesta valaisemisesta. 

Asuntotarkastuskonttori. Asuntotarkastuskonttorin huoneistossa suori-
tettavia sähkö johtotöitä varten rahatoimikamari osoitti5) käyttövaroistaan 
112:80 markkaa. 

Määrärahan myöntäminen korkeajännityskaapelia varten. Korkea jännitys-
kaapelin jatkamiseksi Vanhassakaupungissa olevaan vesijohtolaitoksen kone-
huoneeseen rahatoimikamari osoitti6) 118,000 markkaa Sähkölaitos nimiseen 
lukuun merkityistä käyttövaroistaan. 

Sähkövirran jakeleminen Hertonäsiin. Hertonäsin sähköyhdistys oli ano-
nut, että se saisi jaella sähkövirtaa Hertonäsin tilan alueelle, ja rahatoimi-
kamari päät t i 7 ) antaa asiamiehelleen tehtäväksi kaupunginvaltuuston sähkö-
voiman antamisesta Hertonäsiin tekemän päätöksen 8) pohjalla sopia hakijan 
kanssa puheena olevasta jakelusta. 

Kasarmintorin hallin sähköjohdot. Sähköjohtojen asettamiseksi Kasarmin-
torin halliin rahatoimikamari myönsi 9) 11,300 markan suuruisen määrä-
rahan Yleisten töiden pääluokkaan merkityistä käyttövaroistaan. 

Sähköjohtojen korjaukset. Rahatoimikamari kehoitti1 0) rakennuskonttoria 
ryhtymään terveydenhoitolautakunnan huoneiston sähköjohtojen korjauksiin. 

Radioantennit. Eräiden henkilöiden anottua maistraatilta oikeutta radio-
antennien vetämiseen kaupungin katujen yli rahatoimikamari päätti11) asiasta 
antamissaan lausunnoissa puoltaa anomuksiin myöntymistä. Parissa tapauk-
sessa kamari ehdotti12) tällaisia anomuksia evättäväksi. 

Rahatoimikamari päätt i1 3) valtuuttaa kaupungin talojen isännöitsijän 
myöntämään lupia radioantennien asettamiseen asianomaisiin taloihin, kui-
tenkin siten, että kamarille oli annettava ilmoitus myönnetyistä luvista. 

Uudet raitiotielinjat. Rahatoimikamari oikeutti u ) Raitiotie- ja omnibus-
osakeyhtiön aloittamaan Arabian uuden raitiotielinjan liikennöimisen, kuiten-
kin ehdoin, että vaunujen nopeus korttelissa n:o 914 olevassa raidesilmukassa 
oli vähäinen sekä ettei henkilökuljetus sillä kohtaa ollut sallittu, ennenkuin 

*) Rktnrin poytåk. 21 p. toukok. 799 §. —2) S:n 21 p. toukok. 800 §. —3) S:n 9 p. 
helmik. 173 §. — 4) S:n 22 p. lokak. 1,470 §. —5) Rkmrin jstn poytåk. 24 p. maalisk. 
3,431 §. — 6) Rkmrin poytåk. 12 p. marrask. 1,578 §. — 7) S:n 12 p. marrask. 1,581 §.— 
8) Ks. v:n 1924 kert. s. 135. — 9) Rkmrin poytåk. 15 p. kesåk. 947 §. —10) S:n 15 p. lokak. 
1,428 §. — n ) S:n 22 p. tammik. 98 ja 99 §§, rkmrin jstn poytåk. 13 p. tammik. 2,605 §, 
20 p. tammik. 2,685 §, 3 p. helmik. 2,818 §, 17 p. helmik. 3,013 ja 3,014 §§, 10 p. maalisk. 
3,280 §, 24 p. maalisk. 3,464, 3,467 ja 3,468 §§, 31 p. maalisk. 3,505 ja 3,506 §§, 7 p. huhtik. 
3,586 ja 3,590 §§, 14 p. huhtik. 3,703^§, 21 p. huhtik. 3,784 ja 3,785 §§, 28 p. huhtik. 3,864 ja 
3,865 §§, 12 p. toukok. 4,037, 4,038 ja 4,039 §§, 2 p. kesåk. 4,268 §, 27 p. heinåk. 4,836 ja 
4,837 §§, 8 p. syysk. 5,295 §, 15 p. syysk. 5,359 §, 22 p. syysk. 5,552 §, 29 p. syysk. 5,590 §, 
20 p. lokak. 5,884 §, 5,888 ja 5,896 §§, 10 p. marrask. 6,179 ja 6,180 §§, 1 p. jouluk. 6,490, 
6,510 ja 6,511 §§, 16 p. jouluk. 6,719 ja 6,720 §§ sekå 29 p. jouluk. 6,921 §. —12) Rkmrin jstn 
poytåk. 20 p. tammik. 2,687 § ja 5 p. toukok. 3,940 §. —13) Rkmrin poytåk. 3 p. jouluk, 
1,725 §. —14) S:n 21 p. syysk. 1,299 §. 
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ratapengertä oli levennetty. Sittenkuin toisessa tarkastuksessa oli todettu, 
että pengertä oli levennetty ja vahvistettu, kamari peruutti1) edellä maini-
tun ehdon ja myönsi luvan esteettömän liikenteen harjoittamiseen puheena 
olevallakin radan osalla. 

Saatuaan Erottajalle rakennetun kiertoraiteen tarkastusta koskevat 
asiakirjat rahatoimikamari oikeutti2) Raitiotie- ja omnibusosakeyhtiön har-
joittamaan liikennettä mainitulla raiteella. 

Raitiotieraiteiden siirtäminen. Rahatoimikamari kehoitti3) Raitiotie- ja 
omnibusosakeyhtiötä siirtämään Länt. Viertotiellä olevat raiteet keskelle 
katua; raiteiden siirtäminen Kulneffin- ja Runeberginkatujen välillä sai kui-
tenkin jäädä, kunnes kaupunki oli panettanut mainitun viertotien osan kun-
toon. 

Ajuriaseman siirtäminen. Rahatoimikamari päät t i4) , että Merikadulla 
Kapteeninkadusta länteen oleva vuokra-ajuriasema siirrettäisiin Merisata^ 
maan, Laivurinkadun jatkon länsipuolelle, sekä että siirron aiheuttamat, 
12,000 markaksi arvioidut kustannukset suoritettaisiin satama-alueella olevien 
katujen ja kanavain korjaus- ja kunnossapitomäärärahasta. 

Proomujen poistaminen satama-alueelta. Rakennuskonttorille annettiin5) 
tehtäväksi poistaa Jätkäsaaren pohjoisrannalta siellä olevat proomut sekä 
harkintansa mukaisesti käyttää ne kaupungin tarpeisiin. 

Katajanokan kanavan yli vievä silta. Rakennuskonttoria kehoitettiin 6) 
heti ryhtymään toimenpiteisiin kaupunginvaltuuston päätöksen 7) mukaisesti 
Katajanokan kanavan yli teetettävän sillan rakentamiseksi. Kamari osoitti 
lähän tarkoitukseen 30,000 markkaa Yleisten töiden pääluokkaan merkityistä 
käyttövaroistaan. 

Venelaiturit. Venelaiturin rakentamiseksi Vilhovuorenkadun päähän 
rahatoimikamari osoitti8) 9,000 markan suuruisen määrärahan Yleisten töi-
den pääluokkaan merkityistä käyttövaroistaan. 

Nobel-Standard osakeyhtiö Suomessa oli anonut lupaa kiviarkulle teh-
dyn laiturin rakentamiseen sekä kahden kiinnityspoijun asettamiseen It. Pih-
lajasaaren rantaan, ja rahatoimikamari päät t i 9 ) myöntyä tähän anomukseen 
ehdoin, että asemapiirustuksista ja laiturin piirustuksista jätettiin kappale 
kaupungin rakennuskonttorille, jonka tuli valvoa työn suoritusta, sekä että 
kiinteät siltalaitteet vuokrakauden päättyessä joutuivat kaupungin omaisuu-
deksi. 

Konttoripäällikkö N. Länghjelm oli anonut oikeutta yleisölle toukokuun 
15 p:n ja syyskuun 15 p:n välisenä aikana vuokrattavia soutuveneitä varten 
aiotun ponttoonisillan kiinnittämiseen Ullanlinnan kylpylaitoksen luona 
olevaan laituriin sekä varti jantuvan rakentamiseen rannalle sillankorvaan. 
Rahatoimikamari päät t i1 0) myöntää hakijalle tämän oikeuden 5 vuoden ajaksi 
1,000 markan vuosivuokrasta ja ehdoin, että varti jantupa rakennettiin pont-
toonille, että hakija kustansi kaikki ponttoonin yhdistämisestä laituriin joh-
tuvat työt, ennen työhön ryhtymistä alisti kaikki piirustukset rakennuskont-
torin hyväksyttäviksi sekä sitoutui kolmen kuukauden kuluessa irtisanomi-
sesta poistamaan varti jantuvan ja ponttoonisillan, mikäli ne osoittautuivat 
liikennettä häiritseviksi tai muuten haitallisiksi, kuitenkin niin, että tällä'sen 
irtisanomisen tuli tapahtua kolme kuukautta ennen toukokuun 15 p:ää. 

x) Rkmrin pöytäk. 15 p. lokak. 1,427 §. —2) S:n 29 p. lokak. 1,502 §. —3) S:n 15 p. 
kesäk. 937 §. — 4) S:n 8 p. kesäk. 920 §. — 5) S:n 24 p. elok. 1,154 §. — 6) S:n 5 p. maalisk. 
409 §. —7) Ks. tätä kert. s. 20. — 8 ) Rkmrin pövtäk. 5 p. maalisk. 418 §. — 9) S:n 5 p. 
maalisk. 419 §. —10) S:n 11 p. toukok. 727 §. 
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Musta- ja Hevossaaret. Rahatoimikamari päät t i 1 ) osoittaa käyttövarois-
taan 2,937: 60 markkaa Musta- ja Hevossaarten siltain korjauksiin. 

Tulenvaaran torjuminen kaupungin taloissa. Tulipalojen ehkäisemiseksi 
rahatoimikamari velvoitti2) kansakoulutalojen ja muiden kaupungin talojen 
isännöitsijät huolehtimaan siitä, että taloja lämmitettäessä noudatettiin mah-
dollisimman suurta varovaisuutta ja mikäli mahdollista käytettiin suojusris-
tikkoa, sekä päällystämään lattiat tulisijain edustalta pellillä. 

Kaupungin rakennusten korjaukset. Rahatoimikamari osoitti yleisistä 
käyttövaroistaan 16,000 markkaa korjausten suorittamiseksi niissä huoneissa, 
joita käytettiin raastuvanoikeuden neljännen ja viidennen osaston vankien 
säilytyskoppeina3), 285 markkaa toisen kaupunginvoudin konttorin vahti-
mestarin huoneen korjauksiin4), 2,000 markkaa korttelin n:o 178 tehdas-
rakennuksen n:o 5 korjaamiseen sekä 3,000 markkaa saman rakennuksen 
väliseinän päällystämiseen peltilevyllä5) samoinkuin 50,000 markkaa vesi-
klosettien asettamiseksi Teatteriesplanaadissa olevaan mukavuuslaitokseen 6). 

Kaupungintalon lattiain korjauksiin kamari myönsi7) 4,854: 60 markkaa 
Kiinteä omaisuus nimiseen pääluokkaan merkityistä käyttövaroistaan. 
Samoista varoista myönnettiin8) 20,500 markkaa Kaarlenkadun talon n:o 11 
kunnossapitoon. Viimemainittu määräraha osoittautui kuitenkin tarkoituk-
seensa riittämättömäksi, minkä johdosta kamari myönsi9) yleisistä käyttö-
varoistaan 6,068: 75 markan lisämäärärahan. 

Välilattian rakentamiseksi kaasulaitoksen ammoniakkimakasiiniin kamari 
osoitti1 0) 38,000 markkaa Kaasulaitos nimiseen lukuun merkityistä käyttö-
varoistaan. 

Kaupungin yleisten töiden hallitusta kehoitettiin käytettävissä olevia 
talousarvion määrärahoja hyväkseen käyttäen ensi tilassa korjauttamaan 
koleraparakkien vahingoittuneet viemärijohdot11) sekä suorituttamaan eräitä 
muutostöitä Länsirannassa olevissa tullilaitoksen huoneistoissa12). 

Rahatoimikamari päätti1 3), että G. W. Hyvösen rahaston varoista sai 
käyt tää 24,000 markkaa Kotkankadun talon n:o 14—16 korjauskustannusten 
suorittamiseen. 

Suomenlinnan liikenne. Rahatoimikamari hyväksyi1 4) eräin muutoksin 
rakennuskonttorin laatiman ehdotuksen Suomenlinnan matkustajain odotus-
paviljongiksi vuokratun huoneiston sisustamiseksi ja osoitti käyttövaroistaan 
17,000 markkaa puheena olevaa työtä varten. 

Rakennusten myynti. Ne neuvottelut, joihin vuonna 1925 oli ryhdyt ty 1 5 ) 
liikemies H. Peltolan kanssa erään Vallilassa olevan puumakasiinin myymi-
sestä, eivät olleet johtaneet tulokseen, mutta herra Peltolan pyynnöstä ne 
pantiin uudestaan alulle, ja rahatoimikamari päät t i 1 6 ) hyväksyä hänen tar-
jouksensa lunastaa makasiini 70,000 markasta, mistä määrästä 20,000 markkaa 
suoritettaisiin kauppaa päätettäessä, 20,000 markkaa joulukuun 31 p:nä 1926 
ja 15,000 markkaa kahden seuraavan vuoden joulukuun 31 p:nä. Sitäpaitsi 
ostajan tuli suorittaa 10 %:n korko maksamattomalle kauppahinnalle sekä 
asettaa kamarin kanslian hyväksymä takaus kaupungin saatavan vakuudeksi. 

*) Rkmrin pöytäk. 14 p. syysk. 1,249 §. —2) S:n 22 p. tammik. 110 §. —3) S:n 8 p. 
kesäk. 929 §. — 4) Rkmrin jstn pöytäk. 17 p. elok. 5,009 §. —5) Rkmrin pöytäk. 22 p. 
lokak. 1,461 §. —6) S:n 8 p. kesäk. 905 §. — 7) S:n 15 p. tammik. 64 §. —8) S:n 16 p. helmik. 
240 §. —9) S:n 3 p. elok. 1,121 §. — 10) S:n 3 p. jouluk. 1,738 §. — n ) S:n 4 p. toukok. 708 §. 
—12) S:n 3 p. jouluk. 1,730 §. — 13) S:n 27 p. heinäk. 1,094 §. —14) S:n 9 p. huhtik. 585 §; 
vrt. tätä kert. s. 19 ja 160. —15) Ks. v:n 1925 kert. s. 207. —16) Rkmrin pöytäk. 23 p. hel· 
mik. 362. 
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Rakennuskonttorille a n n e t t i i n t e h t ä v ä k s i julkisella huutokaupalla 
myydä eräs Salmisaaressa sijaitseva huvilarakennus ehdoin, että ostaja sitoutui 
toimittamaan pois rakennuksen ennen vuoden loppua tai myöskin sopimaan 
toiminimen Julius Tallberg kanssa sen pysyttämisestä paikallaan; viimemaini-
tussa tapauksessa kaupungin kanssa oli tehtävä kadulle ulottuvaa raken-
nuksen osaa koskeva sopimus. 

Samaten tuli rakennuskonttorin huutokaupalla tar jota myytäväksi oikeus 
repiä ja kuljettaa pois eräs Kaisaniemenkadun tontilla n:o 5 sijaitseva raken-
nus 2). 

Konttori ilmoitti3) sittemmin, että edellinen rakennus oli myyty 4,600 
ja jälkimmäinen 1,000 markasta. 

Eräs Hietaniemenkadun varrella oleva heinälato myyti in4) tehtailija 
V. Pelanderille 1,000 markasta ehdoin, että se oli revittävä ja kuljetettava pois 
ennen huhtikuun 15 p:ää. 

Tuberkelitautisten asuinrakennus. Sosialiministeriön myönnettyä kau-
pungille 210,000 markan suuruisen kuoletuslainan kortteliin n:o 382 teetettä-
väksi suunniteltua tuberkelitautisten asuinrakennusta varten rahatoimi-
kamari kehoitti5) kaupungin yleisten töiden hallitusta ryhtymään puheena 
olevaan rakennustyöhön ja siinä noudattamaan mitä suurinta säästäväisyyttä 
sekä tässä tarkoituksessa lykkäämään eräitä hallituksen ehdottamia tasoitus-
töitä toistaiseksi. 

Vapaamuurarin hauta. Rahatoimikamari oikeutti6) Föreningen Grana-
tenhjelm nimisen yhdistyksen omalla kustannuksellaan aitauttamaan Kaisa-
niemessä olevan Vapaamuurarin haudan, minkä ohessa kamari päätti, että 
aidattu paikka pantaisiin kuntoon ja sinne kaupungin varoilla istutettaisiin 
koristekasveja. Samalla hyväksyttiin puheena olevan aitauksen piirustukset. 

Alueen aitaaminen. Rahatoimikamari osoitti7) luvussa Vesijohtolaitos 
olevista käyttövaroistaan 10,000 markkaa erään mainitulle laitokselle vuok-
ratun, sen työpajan viereisen varastopaikan aitaamiseksi sekä sen vuokra-
maksun suorittamiseksi. 

Asunto-osuuskunta Käpy r. I. oikeutettiin8) anomuksesta lykkäämään 
omistamiensa, vuonna 1923 rakennettujen 12 Käpylän talon laudoittaminen 
ja maalaaminen elokuun 1 p:ään; yhtiön helmikuussa vuonna 1924 valmis-
tuneet 3 taloa oli laudoitettava ja maalattava kesällä 1927, jolloin myös oli 
rakennettava lautaaita tonttialueiden ympärille. 

Osakeyhtiö Helsingin kansanasunnot oikeutettiin9) lykkäämään eräiden 
vuokraamiensa Käpylän alueiden aitaaminen heinäkuun 1 p:ään 1927. 

B. Kaupungin irtainta omaisuutta ja rahatointa 
koskevat asiat. 

Tilapäinen luotto. Rahatoimenjohtaja ilmoitti10), että valtiovarainminis-
teriö huhtikuun 6 p:nä oli myöntänyt kaupungille 15,000,000 markan suu-
ruisen lyhytaikaisen lainan Suomen pankin alinta diskonttokorkoa vastaan 
ja muuten ehdoin, että laina maksettiin takaisin vaadittaessa, kuitenkin vii-
meistään kesäkuun 30 p:nä. 

Rkmrin pöytäk. 30 p. marrask. 1,689 §. —2) Sm 30 p. marrask. 1,690 — 3) S:n 17 
p. jouluk. 1,801 §. — 4) Rkmrin jstn pöytäk. 27 p. tammik. 2,715 §. — 5) Rkmrin pöytäk. 28 
p. toukok. 843 §. —6) S:n 8 p. kesäk. 917 §. — 7) Rkmrin jstn pöytäk. 15 p. kesäk.^4,451 §. 
— 8) S:n 31 p. maalisk. 3,508 §. — 9 ) S:n 15 p. syysk. 5,348 §. —10) Rkmrin pöytäk. 6 p. 
huhtik. 577 § ja rkmrin jstn pöytäk. 7 p. huhtik. 3,565 §. 


