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neväylät samoinkuin mahdollisesti erinäiset kadut voitiin rakentaa ja niitä 
liikennöidä ilman että sähköjohdot tällöin aiheutt ivat kaupungille kustannuksia. 

Samalla rahatoimikamari ilmoitti kaupungin suostuvan mahdollisesti 
vastaanottamaan maa-alueita pakkolunastetun maan korvaukseksi. 

Torpan erottaminen. Rahatoimikamari päät t i 1 ) tyy tyä Uudenmaan läänin 
maaherran elokuun 23:ntena 1927 päivät tyyn tuomioon, jonka mukaan Brom-
arvin pi tä jän Bengtsärin kylässä olevan Norrgärdin verotilan n:o 1 alaisen 
Björkesund-nimisen torpan viljelijä J . Nordström oikeutettiin kaupungilta 
12,530: 75 markasta lunastamaan mainit tu torppa, joka oli lain voiman saa-
vuttaneella maanmittaustoimituksella erotettu kantati lasta. 

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

koskevat asiat 
Rakennusasia. Rahatoimikamari pää t t i 2 ) korkeimpaan hallinto-oikeuteen 

valittaa Uudenmaan läänin maaherran päätöksestä, joka koski Kauppa-
palatsi osakeyhtiön uudisrakennusta korttelissa n:o 37 Kaisaniemenkadun 
tontilla n:o 9. 

Viikin latokartanon vuokraaminen. Rahatoimikamari pää t t i 3 ) anoa asutus-
hallitukselta, et tä kaupunki edelleen saisi vuoden ajaksi vuokrata ne Viikin 
latokartanon osat, jotka suuressa tilusvaihdossa jäivät valtion omaisuudeksi. 

Vuokra-anomuksista annettavat lausunnot. Rakennuskonttoria kehoi-
te t t i in 4 ) l i i t tämään vuokraoikeutta koskevista anomuksista antamiinsa lau-
suntoihin asianomaisen vuokra-alueen kaksin kappalein laadittu kar t ta tai 
piirustus, ellei anomus koskenut sellaisia alueita tai tont te ja , jotka jo olivat 
numeroidut ja määrätyin rajoin merkityt yleiseen kar t taan. 

Vuokratontit. Rahatoimikamari pää t t i 5 ) , e t tä vuokralle tar jona olevien 
tontt ien vuokramaksut vahvistettaisiin jokaisen kalenterivuoden alussa, ja 
antoi myytäväksi tar jot tavien tontt ien luetteloa laatimaan asetetulle komi-
tealle tehtäväksi ehdottaa lähinnä seuraavan vuoden vuokramaksut. 

Brändön tilan vuokraaminen. Brändön tilan päärakennus ynnä se osa 
sitä ympäröivää puistoa, joka siihen aikaan ei ollut annet tu vuokralle, samoin-
kuin pienehkö, kahdeksan huonetta käsit tävä asuinrakennus ja päärakennuksen 
vieressä sijaitseva talousrakennus vuokra t t i in 6 ) ravintoloitsija R. Joffsille 
viideksi vuodeksi kesäkuun 1 p:stä lukien 36,000 markan vuosivuokrasta sekä 
muuten ehdoin, et tä vuokramaksu suoritettiin neljännesvuosittain ennakolta 
kaupunginkassaan; että vuokraaja panett i rakennukset täysin hyvään kuntoon 
sekä koko vuokra-ajan huolehti kaikista niiden uiko- ja sisäkorjauksista; 
et tä vuokraaja piti kunnossa kaikki vuokra-alueella olevat tiet sekä alueella 
olevan venelaiturin; et tä vuokraaja sitoutui viljelemään ja hyvin hoitamaan 
puistoa; et tä vuokraaja kolmen kuukauden kulut tua irtisanomisesta luovutti 
takaisin kaupungin vapaasti käytet täväksi yleisiin tarkoituksiin ta rv i t tavat 
vuokra-alueen osat vuokramaksun suhteellisen alentamisen ehdoin: sekä että 
vuokraaja siinä tapauksessa, et tä hän halusi suorittaa rakennuksen ulkoasua 
koskevia korjauksia, hankki niihin rahatoimikamarin luvan. 

Rkmrin jstn pöytäk. 7 p. syysk. 5,697 §. — 2) Rkmrin pöytäk. 13 p. jouluk. 1,860 §. 
— 3) S:n 4 p. marrask. 1,599 §. — 4) Rkmrin jstn pöytäk. 21 p. kesäk. 4,739 §. — Rkmrin 
pöytäk. 26 p. heinäk. 1,071 §. — 6) S:n 6 p. toukok. 704 §. 
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Koska edellä mainit tu pienehkö rakennus oli vuokrat tu lokakuun loppuun 
asti, oikeutett i inx) vuokraaja touko—lokakuun aikana käyt tämään hyväk-
seen erästä toista, kolme huonetta y. m. käsi t tävää rakennusta. 

Brändön tilan maalla oleva Loviselundin alue samoinkuin tilan kalavedet 
vuokratti in 2) kalastaja F. L. Karlssonille vuoden 1927 toukokuun 15 p:n ja 
vuoden 1928 kesäkuun 1 p:n väliseksi ajaksi 1,700 markan vuosivuokrasta, 
joka oli makset tava neljännesvuosittain ennakolta. 

Sittemmin koko Brändön tila vuokra t t i in 3 ) kesäkuun 1 p:ään 1932 
ravintoloitsija R. Joffsille, joka oikeutettiin tammikuun 1 p:nä 1928 ot tamaan 
haltuunsa siihen asti puutarhuri O. Sirenille vuokrat tu alue ynnä sillä olevat 
rakennukset 20,000 markan vuosivuokrasta, kesäkuun 1 p:nä 1928 viimeksi 
varatuomari B. Taucherille vuokrat tuna ollut punainen huvilarakennus 6,000 
markan vuosivuokrasta ja n. s. keltainen huvila ynnä Loviselund-niminen 
asuntoalue 24,000 markan vuosivuokrasta. Vuokraaja velvoitettiin suoritutta-
maan ja kustantamaan kaikki rakennusten sekä uiko- että sisäkorjaukset ja 
pi tämään ne sekä vuokra-alueen viljelysalueet täysin hyvässä kunnossa, mut ta 
hänelle ei myönnet ty oikeutta metsän kaatamiseen polttopuiksi tai muihin 
tarpeisiin eikä myöskään tilan kalavesien käyttöön ilman erityistä, asianomai-
silta viranomaisilta hanki t tua lupaa. 

Tässä yhteydessä rahatoimikamari lausui toivomuksen, et tä puutarhuri 
Sirenille, jos hän sitä halusi, varattaisiin tilaisuus puutarhaliikkeensä jatka-
miseen jossakin osassa tilaa. 

Koska n. s. Siltahuvilaa ei enää voitu käyt tää asunnoksi, rahatoimikamari 
päät t i 4) kehoittaa rakennuskonttoria antamaan purkaa sen. 

Eknäsin tilan vuokraaminen. Maatalousministeriön ilmoitettua, ettei sillä 
ollut mitään muistut tamista sitä vastaan, et tä Eknäsin tila vuokrattiin yksi-
tyiselle henkilölle, kuitenkin enintään marraskuun 14 p:ään ja edellyttäen, 
et tä vuokraehtoihin sisällytettiin määräys, et tä valtion virkamiehillä oli oikeus 
vapaasti liikkua tilan mailla sen käyttösuunnitelmaa laadittaessa, rahatoimi-
kamari päät t i 5 ) vuokrata tilan maaliskuun 18 p:n ja lokakuun 31 p:n väliseksi 
ajaksi ent. vuokraajalle A. Wathenille 30,000 markan vuokrasta sekä muuten 
entisin ehdoin, kuitenkin siten muutet tuina, et tä siitä heinänsiemenmäärästä, 
jonka vuokraaja oli velvollinen kylvämään, vähennettiin neljännes, et tä vuok-
raajan tuli pitää tilalla 75 täysikasvuista lehmää tai vastaava määrä nuorta 
karjaa sekä et tä vuokraajan metsänkäyttöoikeus supistettiin kahteen kolman-
nekseen entisestään. Samalla kamari pää t t i 5 ) , et tä vuokraajaa vastaan tehdyt 
muistutukset ja huomautukset oli otet tava huomioon siinä katselmuksessa, 
joka toimitettaisiin katselmusmiesten sopivaksi 6) katsomana ajankohtana. 

Herttoniemen alueiden vuokraaminen. Herttoniemen torpat Nybacka, 
Langenberg ja Rintala vuokrat t i in 7 ) torppari E. Sohlille 1 vuodeksi maa-
liskuun 14 pistä lukien 2,850 markan vuokrasta. 

Asuntotonttien luovuttaminen Vallilasta. Rahatoimikamari pää t t i 8 ) luo-
vut taa Vallilan korttelin n:o 552 asuntotonteiksi ja sanoa irti siinä olevia 
viljelysalueita koskevat vuokrasopimukset joulukuun 31 p:ään 1928. 

Vuokralle annetut asuntotontit ja -alueet. Rahatoimikamari teki asunto-
tarkoituksiin käyte t tävää maata koskevia vuokrasopimuksia seuraavissa 
tapauksissa: 

Rkmrin pöytäk. 6 p. toukok. 704 §. — 2) S:n 31 p. toukok. 860 §. — 3) S:n 20 p. 
syysk. 1,302 §. — 4 ) S:n 31 p. toukok. 862 §. — 5) S:n 8 p. maalisk. 412 § ja 18 p. maalisk. 
476 §. — 6) Ks. tä tä kert. s. 158.— 7) Rkmrin pöytäk. 8 p. maalisk. 388 §. — 8) S:n 5 p. 
jouluk. 1,806 §. 



148 II. Rahatoimikamari. 

Vuotui-
Ti luksen nimi. Vuokraa j an nimi. Vuokrakaus i 

pää t t yy . 
nen vuok-
r a m a k s u , 

Smk. 

E lä in ta rhan huvi la n:o 3 Lesk i rouva E. Helen ius ala- 1933,iouluk. 31 19,200 
ikäis ine lapsineen 

19,200 

Her t ton iemi , huvi lapa ls ta P u u t a r h u r i C. J . Nord- 6 kk . i r t is . 6,000 — 

n:o 50 s ted t 2 ) 
Humalis to , osa huvi lapals- Neidit I . ja L. Alcenius 3) 3 kk. i r t is . 4,200 

840 

— 

taa n:o 17 b 
Neidit I . ja L. Alcenius 3) 

(1935, kesäk . 1 

4,200 

840 
Kumpula , tont t i n:o 32kort t . 

n:o 931 
Ulkotyöläinen K. V. Niemi-

nen 4) 
1945, 
1955, 
1965, 

kesäk . 
kesäk . 
kesäk . 

1 
1 
1 

1,260 
1,575 
1,900 

— 

U980, kesäk . 1 2,200 — 

S: n tont t i nro 34 kor t t . P o r a a j a J . E. Gus ta f s son 4 ) 1980, kesäk . 1 Kuten edell. 
nro 931 

P o r a a j a J . E. Gus ta f s son 4 ) 

(1935, kesäk . 1 1,000 
Srn tont t i 

n:o 935 
nro 39 kor t t . Ja lk ine työlä inen J . Alanne5) 1945, 

1955, 
kesäk . 
kesäk . 

1 
1 

1,500 
1,875 

— Srn tont t i 
n:o 935 1965, kesäk . 1 2,250 — 

11980, kesäk . 1 2,625 — 

S:n tont t i nro 43 kor t t . Ki rvesmies K. Sa lminen 6 ) 1980, kesäk . 1 Kuten edell. 
n:o 935 

Kirvesmies K. Sa lminen 6 ) 

S:n tont t i nro 45 kor t t . Maalari R. A. F ly t s töm 7) 1980, kesäk . 1 Kuten edell. 
n:o 935 

Maalari R. A. F ly t s töm 7) 

S:n tontt i nro 47 kor t t . Uunin tek i jä E. A. Lunde- 1980, kesäk . 1 Kuten edell. 
nro 935 lin 8) 

S:n tont t i nro 49 kor t t . Ki rvesmies A. Miettinen 9) 1980, kesäk . 1 Kuten edell. 
n:o 935 

Ki rvesmies A. Miettinen 9) 

S:n tont t i nro 56 kor t t . Ki rvesmies V. Nieminen l0) 1980, kesäk . 1 Kuten edell. 
nro 935 

Ki rvesmies V. Nieminen l0) 1980, 

S:n tont t i nro 22 kor t t . R a k e n n u s m e s t a r i E. A. 1980, kesäk . 1 Kuten edell. 
nro 936 E r i k s s o n u ) 

Srn tont t i nro 26 kor t t . Sähkötyölä inen A. N. Aalto- 1980, kesäk . 1 Kuten edell. 
nro 936 nen 12) 

Srn tont t i n;o 28 kor t t . P u u s e p p ä E. Salminen 1 3 ) 1980, kesäk . 1 Kuten edell. 
nro 936 

P u u s e p p ä E. Salminen 1 3 ) 

Srn tont t i nro 30 kor t t . K i rvesmies H. Vink 14) 1980, kesäk . 1 Kuten edell. 
nro 936 

Ki rvesmies H. Vink 14) 

(1935, kesäk . 1 1,200 
Srn tont t i 

nro 941 
nro 22 kor t t . Työmies F . Toivonen 15) 1945, 

1955, 
kesäk . 
kesäk . 

1 
1 

1,800 
2,250 

— Srn tont t i 
nro 941 1965, 

U980, 
kesäk . 
kesäk . 

1 
1 

2,700 
3,150 

— 

Srn tont t i nro 6 kor t t . Työmies J . J . Salminen 16) 1980, kesäk . 1 Kuten edell. 
nro 944 

Työmies J . J . Salminen 16) 

fl935, kesäk . 1 2,700 
Srn tont t i 

nro 942 
nro 11 kor t t . Asunto-osakeyht iö Limin-

gan tie 1117) 
1945, kesäk . 1 
1955, kesäk . 1 
1965, kesäk . 1 

4,000 
5,000 
6,000 

— 

11980, kesäk . 1 7,000 — 

!) Rkmrin pöytäk. 5 p. heinäk. 1,005 §. — 2) Srn 6 p. syysk. 1,207 §. — 3) S:n 28 p. 
kesäk. 984 § ja 19 p. heinäk. 1,055 §. — 4) Rkmrin jstn pöytäk. 27 p. tammik. 2,787 §. — 
5) S:n 14 p. syvsk. 5,807 §. — 6 ) S:n 16 p. marrask. 6,873 §. — 7 ) S:n 3 p. marrask. 6,734 §. 
—8) S:n 29 p. huhtik. 4,028 §. — 9) S:n 31 p. maalisk. 3,638 §. — l0) S:n 19 p. heinäk. 5,075 §. 
— n ) S:n 9 p. elok. 5,398 §. — 12) S:n 21 p. kesäk. 4,784 §. — 13) S:n 21 p. kesäk. 4.785 §. — 
14) S:n 7 p. syysk. 5,689 §. — 15) S:n 31 p. maalisk. 3,637 §. — l6) S:n 19 p. heinäk. 5,076 §. 
— 17) Rkmrin pöytäk. 23 p. elok. 1,156 §. 
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Kumpula , tont t i n:o 9 kor t t . 
n:o 943 

Käpylä , tont t i n:o 5 kor t t . 
n:o 868 

S:n tont t i n:o 14 kor t t . 
n:o 868 

S:n tontt i n:o 46 kort t . 
n:o 891 

Must ikkamaa , huvi lapa ls ta 

Mäkelänkatu , tont i t n:ot 8, 
10 j a 12 kor t t . n:o 539 

¡Srn tont t i n:o 28 kor t t . 
I n:o 548 

Pas i lankatu , tont t i n:o 13 
kor t t . nro 567 

S:n tont t i n:o 29 kor t t . 
nro 572 

Srn tont t i nro 40 kor t t . 
nro 573 

Reijola, a sun topa l s ta 

Srn asun topa l s t a nro 3, Röd-
backen 

Reimars , tont t i nro 4 kor t t . 
n:o 18 

Asunto-osakeyht iö Limin-
gan tie 9 

Sement t i työlä inen E. R. San-
tala 2) 

Osakeyht iö Vipusent ie nro 
14 3) 

R a k e n n u s m e s t a r i K. Ahl-
bom 4) 

Hels ingin sosial idemokraat-
t inen n u o r i s o y h d i s t y s 5) 

Kehä, Pölhö ja k u m p p . 6 ) 

Asunto-osakeyht iö Pakaan-
ka tu 28 7) 

Vääpeli L. L ä h d e s m ä k i 8 ) 

Au tonku l j e t t a j a E. A. Hell-
sten 9) 

H e r r a A. J . Salminen 1 0 ) 

Rouva M. ja neidit I . ja A. 
Anthoni u ) 

A j u r i F. V. Malmberg 1 2 ) 

H e r r a O. Car lsson 1 3 ) 

1980, kesäk . 1 

1932, kesäk . 1 
1942, kesäk . 1 
1952, kesäk . 1 
1962, kesäk . 1 
1972, kesäk . 1 
1932, kesäk . 1 
1942, kesäk . 1 
1952, kesäk . 1 
1962, kesäk . 1 
1972, kesäk . 1 
1935,toukok.31 
1945,toukok.31 
1955,toukok.31 
1965,toukok.31 
1975,toukok.31 
1985,toukok.31 
1932, kesäk . 1 

1934, 
1944, 
1954, 
1964, 
1974, 
1984, 
2000, 
1934, 
1944, 
1954, 
1964, 
1974, 

,1984, 
U999, 

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 
6 kk. i r t is . 

(1937, lokak. 1 
<1947, lokak. 1 
[1954, syysk . 1 
1929, kesäk . 30 

(1929, elok. 31 
\1934, elok. 31 

6 kk. i r t is . 

1930, j ouluk.31 
1940, j ouluk.31 
1950, jouluk.31 
1960, j ouluk.31 
1970,'jouluk.31 

Kuten edell. 

800 
1,500 
1,875 
2,250 
2,625 

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

' 3,350 
4,000 
4,650 
5,300 
1,000 

21,000 
26,000 
33,000 
41,000 
50,000 
60,000 
70,000 
36,000 
46,000 
56,000 
66,000 
76,000 
86,000 

100,000 
100 

2,400 
2,640 
2,880 
1,800 

300 
600 
600 

700 
4 0 % 
korot , 

joka 10: s 
vuos i 

Rkmrin pöytäk. 16 p. jouluk. 1,874- §. — 2) Srn 14 p. lokak. 1,454 §; ks. v:n 1924 
kert. s. 191. — 3) Rkmrin pöytäk. 14 p. lokak. 1,455 §. — 4) Rkmrin jstn pöytäk. 
31 p. maalisk. 3,645 §. — 5) Srn 18 p. toukok. 4,303 §. — 6) Rkmrin pöytäk. 14 p. tammik. 
62 §. — 7) Srn 9 p. elok. 1,114 §. — 8) Rkmrin jstn pöytäk. 2 p. elok. 5,200 §. — 
ö) Rkmrin pöytäk. 27 p. toukok. 835 §. —10) Srn 4 p. maalisk. 375 §. — n ) Srn 4 p. 
marrask. 1,606 §. — l2) Rkmrin jstn pövtäk, 7 p. huhtik, 3,751 i — 13) Srn 7 p. syysk. 
5,708 §. 
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Reimars , tontt i nro 8 kor t t . 
nro 21 

Srn tont t i nro 9 kor t t . 
nro 21 

S:n tont t i nro 10 kor t t . n:o 21 

Toukola, tont t i n:o 13 kor t t . 
nro 904 

Srn tont t i nro 17 k o r t t 
nro 911 

Vallila, tont t i nro 33 kor t t . 
nro 535 

Srn tont t i nro 35 kor t t . 
nro 535 

Srn tont t i nro 31 kor t t . 
nro 537 

Srn tont t i nro 1 kor t t . 
nro 555 

Srn tont t i nro 9 kor t t . 
nro 557 

Asemamies J . A. Grön lund *) 

Pel t i seppä A. W. A. Nyberg 2 ) 

Tekn ikko L. F o r s m a n 3 ) 

Toukolan omakot iyhd is -
t y s 4 ) 

Pienvi l je l i jä J . Salo5) 

Asunto-osakeyht iö Sturen-
ka tu 336) 

Asunto-osakeyht iö Sturen-
ka tu 35 7) 

Asunto-osakeyht iö Pakaan-
ka tu 318) 

Hels ingin k a u p u n g i n raken-
nusosakeyh t iö nro 3 9) 

Asunto-osakeyht iö Kangas-
ala l0) 

1930 
1940 
1950 
1960 

.1970 
rl937 
1947 
1957 
1967 

11970 
1970 
1934 
1944 
1954 
1964 

,1980 
rl932 
1942 
1952 
1962 
1980 
1934 
1944 
1954 
1964 
1974 
1984 

,1999 
1934 
1944 
1954 
1964 
1974 
1984 

,1999 
1934 
1944 
1954 
1964 
1974 
1984 

[1999 
1937 
1944 
1954 
1964 
1974 
1984 
1999 

r1934 
1944 
1954 
1964 
1974 
1984 
1999 

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 
kesäk . 
kesäk . 
kesäk . 
kesäk . 
kesäk . 

jou luk .31 
jouluk. 31 
jouluk. 31 
jou luk .31 
jouluk . 31 
jouluk .31 
jouluk. 31 
jouluk .31 
jouluk.31 
jouluk.31 
jouluk.31 
jouluk.31 
jouluk. 31 
jouluk.31 
jouluk.31 
jouluk.31 
jouluk.31 
jouluk.31 
jouluk.31 
jouluk.31 
jouluk.31 
jouluk.31 
jouluk.31 
jouluk.31 
jouluk.31 
jouluk.31 
jouluk.31 
jouluk.31 
jouluk.31 
jouluk.31 
jouluk.31 
jouluk.31 
jouluk.31 
jouluk.31 
jouluk.31 

x) Rkmrin jstn pöytäk. 7 p. syysk. 5,709 §. — 2) Srn 7 p. jouluk. 7,144 §. — 3) Srn 
5 p. lokak. 6,171 §. — 4) Rkmrin pöytäk. 21 p. kesäk. 967 § vrt. tätä kert. s. 151. — 
5) Rkmrin jstn pöytäk. 28 p. kesäk. 4,874 §. — 6) Rkmrin pöytäk. 31 p. toukok. 847 §. — 
7) Srn 29 p. syysk. 1,364 §. —8) Srn 31 p. toukok. 847 §; ks. v:n 1924 kert. s. 23. —!)) Rkmrin 
pöytäk. 31 p. toukok. 847 §; ks. v:n 1924 kert. s. 23 ja vrn 1926 kert. s. 138. — l 0 ) Rkmrin 
pöytäk 1 p. huhtik. 542 §; ks. vrn 1924 kert. s. 23 ja vrn 1926 kert. s. 138. 
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Vallila, tont t i n:o 36 kor t t . 
n:o 557 

S:n tont t i 
n:o 582 

nro 92 kor t t . 

Asunto-osakeyht iö Sturen-
ka tu nro 36x) 

Asunto-osakeyht iö E u r a 2 ) 

1934, jouluk.31 
1944, jouluk.31 
1954, jouluk.31 
1963, jouluk.31 
1974, jouluk.31 
1984, jouluk.31 
1999, jouluk.31 
1934, jouluk.31 
1944, jouluk.31 
1954, jouluk.31 
1964, jouluk.31 
1974, jouluk.31 
1984, jouluk.31 
1999, jouluk.31 

Toukolan korttelin n:o 904 tontti n:o 13 vuokrat t i in3) ehdoin, e t tä vuok-
raaja, Toukolan omakotiyhdistys, muodostui osakeyhtiöksi. 

Tehdastonttien vuokraaminen. Puuseppä V. Hiltuselle vuokra t t i in 4 ) 
korttelissa n:o 695 Teollisuuskadun varrella sijaitseva tehdastont t i n:o 21 
maaliskuun 31 piään 1957. Vuosivuokra vahvistettiin 9,000 markaksi ensim-
mäiseltä, 13,500 markaksi toiselta ja 18,000 markaksi kolmannelta kymmen-
vuotiskaudelta, ja vuokrasopimukseen oli otet tava erinäisten tapausten varalta 
säädetty määräys siitä, miten on meneteltävä Suomen markan arvon mah-
dollisesti muuttuessa. 

Aktiebolaget Autocar osakeyhtiölle vuokrat t i in 5) korttelissa n:o 693 Teolli-
suuskadun varrella sijaitseva tehdastont t i n:o 23 heinäkuun 15 p:ään 1957 ja 
vuosivuokra vahvistettiin 23,000 markaksi ensimmäiseltä, 34,000 toiselta ja 
46,000 markaksi kolmannelta kymmenvuotiskaudelta. 

Korttelissa n:o 695 Teollisuuskadun varrella sijaitseva tehdastont t i n:o 
19 vuokratt i in 6) 30 vuoden ajaksi elokuun 1 pistä 1927 lukien Osakeyhtiö 
Veljekset Lampilalle vuosivuokrasta, joka olisi 8,100 markkaa ensim-
mäisenä, 12,150 markkaa toisena ja 16,200 markkaa kolmantena kymmen-
vuotiskautena. 

Korttelissa nio 693 Teollisuuskadun varrella sijaitsevat tehdastonti t 
niot 25 ja 27 vuokratti in 7) kauppias F. II. Lindroosille syyskuun 30 piään 
1957. Vuosivuokran tuli olla yhteensä 32,100 markkaa ensimmäisenä, 44,940 
markkaa toisena ja 57,780 markkaa kolmantena kymmenvuotiskautena. 

Korttelissa nio 693 Teollisuuskadun varrella olevat tont i t niot 31 ja 33 
vuokratt i in edellinen insinööri R. F. Heikelille 8) ja jälkimmäinen insinööri 
S. Olinille 9) marraskuun 1 piään 1957. Vuosivuokra vahvistetti in ensimmäi-
seltä kymmenvuotiskaudelta 14,640 markaksi edellisestä ja 16,650 markaksi 
jälkimmäisestä tontista, toiselta kymmenvuotiskaudelta 20,500 ja 23,300 mar-
kaksi ja kolmannelta 26,350 ja 30,000 markaksi, minkä ohessa vuokrasopi-
muksiin oli otet tava myöskin Teollisuuskadun tontt ia nio 21 koskeva määräys 
Suomen rahan arvossa tapahtuvien muutosten vaikutuksesta vuokramaksuun. 

Korttelissa nio 693 sijaitsevat tehdastonti t niot 29 ja 10, joista edellinen 
sijaitsi Teollisuuskadun ja jälkimmäinen Kuortaneenkadun varrella, vuok-

Rkmrin pöytäk. 22 p. huhtik. 640 §; ks. vrn 1924 kert. s. 23 ja vm 1926 kert. s. 
138. — 2) Rkmrin pöytäk. 31 p. toukok. 847 §; ks. vrn 1924 kert. 23. — 3 ) Ks. tätä kert. 
s. 150.—4) Rkmrin pöytäk. 11 p. maalisk. 424 §r ks. vrn 1924 Kunnall. asetuskok. s. 74. 
— 5) Rkmrin pöytäk. 12 p. heinäk. 1,027 §. — 6) Srn 26 p. heinäk. 1,071 §. — 7) Srn 
7 p. lokak. 1,412 — 8 ) Srn 28 p. lokak. 1,561 §. — 9) Srn 28 p. lokak. 1,560 §. 
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ra t t i in 1 ) 30 vuodeksi lukien marraskuun 18 pistä 1927 insinööri B. Svedlinille 
vuosimaksusta, jonka tuli olla yhteensä 27,900 markkaa ensimmäiseltä, 39,060 
markkaa toiselta ja 50,220 markkaa kolmannelta kymmenvuotiskaudelta. 

Osakeyhtiö K. G. Tirkkonen aktiebolag nimiselle yhtiölle vuokratti in 2) 
korttelissa n:o 693 Kuortaneentien varrella sijaitseva tehdastontt i n:o 8 
joulukuun 31 p:ään 1957 15,900 markan vuosivuokrasta ensimmäiseltä, 22,260 
markasta toiselta ja 28,620 markasta viimeiseltä kymmenvuotiskaudelta. 

Aktiebolaget Tolvan osakeyhtiö velvoitettiin 3) syyskuun 1 p:ään men-
nessä poistamaan omistamansa höyrykatt i lat siltä korttelin n:o 178 alueelta, 
jolle ne oli väliaikaisesti sijoitettu, sekä suorittamaan 1,470 markkaa vuokraa 
niiltä 14 kuukaudelta, jotka yhtiö oli p i tänyt aluetta hallussaan. 

Varastoalueet. Rahatoimikamari pää t t i 4 ) , et tä tilapäiset varastopaikat oli 
rakennuskonttorin toimesta ja vuokraajan kustannuksella mi ta t tava ja paalu-
te t tava, ennenkuin vuokraaja sai ottaa ne haltuunsa. 

Toimitettaessa tarkastusta tilapäisillä varastoalueilla oli havai t tu, että 
vuokraaja t eräissä tapauksissa olivat pitäneet hallussaan vuokrasopimuksessa 
maini t tuja suurempia alueita, ja rahatoimikamari p ä ä t t i 5 ) antaa rakennus-
konttorille tehtäväksi vuokraajan kustannuksella mita ta nämä liika-alueet 
sekä saatuaan tiedon mit tausten tuloksesta veloittaa asianomaisia vuokraajia 
niistä 2 markkaa m2:ltä kuukaudessa. 

Sittenkuin kortteliin nro 3 Itämerenkadun varrelle oli jär jestet ty joitakin 
varastopaikkoja, kamari pää t t i 6 ) , et tä ne oli t a r jo t tava huutokaupalla vuok-
ralle kuuden kuukauden irtisanomisajoin sekä et tä alimman vuosivuokran palk-
kain aseman mukaan rautatieraiteiden suhteen tuli vaihdella 15:stä 20 mark-
kaan m2:ltä. Tori- ja kauppahallivalvoja I. Lydman määrätt i in toimit tamaan 
huutokaupat ja velvoitettiin alistamaan huudot kamarin tutki t taviksi ja 
hyväksyttäviksi. 

Myöhemmin kamari pää t t i 7 ) , et tä edellä mainitut varastopaikat sai 
vuokrata tehtyjen anomusten johdosta ja rakennuskonttorin annet tua lau-
suntonsa vuokraehdoista. 

Asiamiestä kehoitet t i in8) sanomaan irti Etel. Rautat ienkadun varrella 
olevien varastopaikkain vuokrasopimukset toukokuun 1 p:ään 1928. 

Eräiden Merisataman alueiden vuokraaminen. Asfalttiosakeyhtiö Lem-
minkäiseltä pääte t t i in 9 ) periä 2·,700 markkaa, koska yhtiön heinäkuun 1 p:stä 
lokakuun 1 p:ään hallussaan pi tämät Merisataman alueet olivat 918 m2 

suuremmat kuin mihin yhtiön ja kaupungin välinen vuokrasopimus oikeutti. 
Sitäpaitsi rahatoimikamari päät t i 9), 
et tä yhtiön vuokraamat Merisataman alueet n:ot 17 ja 18 yhdistettäisiin 

ja merkittäisiin alueeksi n:o 17 sekä vuokrattaisiin uudestaan yhtiölle loka-
kuun 1 pistä 1927 huhtikuun 1 piään 1928 16,200 markan vuosivuokrasta eli 
12 markasta m2:ltä vuodessa 1,350 m2:n laajuisesta alueesta; 

et tä yhtiön vuokra-alueet niot 19 a, 19 b ja 19 c niinikään yhdistettäisiin 
molla 19 merkityksi alueeksi, joka vuoden 1927 lokakuun 1 pin ja vuoden 
1928 huhtikuun 1 pin väliseksi ajaksi uudestaan vuokrattaisiin yhtiölle 36,240 
markan vuosivuokrasta eli 12 markasta m2:ltä vuodessa 3,020 m2:n laajuisesta 
alueesta; 

Rkmrin pöytäk. 18 p. marrask. 1,687 §. — 2) S:n 5 p. jouluk. 1,805 §. — 3 ) Rkmrin 
jstn pöytäk. 12 p. heinäk. 4,999 §. — 4) Rkmrin pöytäk. 12 p. heinäk. 1,032 §. — 5) S:n 
19 p. heinäk. 1,048 §. — 6) S:n 21 p. lokak. 1,504 §. — 7) S:n 30 p. jouluk. 1,965 §. — 
8) Rkmrin jstn pöytäk. 3 p. marrask. 6,694 §. — 9 ) Rkmrin pöytäk. 11 p. marrask. 1,643 §. 
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velvoittaa yhtiön vuoden 1927 huhtikuun 26 p:n ja elokuun 28 p:n väli-
seltä ajalta maksamaan 3,400 markkaa eräästä Ursinin luodon alueesta, jota 
yhtiö oli käy t tänyt kuonavaraston paikkana; sekä 

lokakuun 1 p:stä joulukuun 31 p:ään 1927 vuokrata yhtiölle sen kuona-
varastona käyt tämän 850 m2:n laajuisen alueen 850 markan kuukausivuok-
rasta ehdoin, et tä aluetta ei tarvinnut aidata, mut ta et tä se vuokra-ajan pää-
ty t tyä oli palautet tava entiseen kuntoonsa ja puhdistet tava. 

Cygnaeuksen kokoelmat. Rahatoimikamari pää t t i 1 ) opetusministeriölle 
lähetettävässä kirjelmässä ehdottaa, et tä uusi vuokrasopimus tehtäisiin It. 
Kaivopuiston tontista n:o 17, jolla valtioneuvos F. Cygnaeuksen taidekoko-
elmia säilytettiin; uuden vuokrasopimuksen mukaan vuokra-aika olisi viisi 
vuotta vuoden 1926 alusta lukien ja vuokraehdot entisellään kahtena ensim-
mäisenä vuonna, jota vastoin vuosien 1928—30 vuokramaksu olisi 5,000 
markkaa. 

Opetusministeriö ehdot t i 2 ) sittemmin, e t tä mainitun tontin vuokra olisi 
5,000 markkaa vuodessa tammikuun 1 p:nä 1925 alkaneelta 25-vuotiskaudelta, 
jolloin valtio kuitenkin sitoutuisi luovuttamaan tontin kaupungin vapaasti 
käytet täväksi niin pian kuin taidemuseo, johon kokoelmat voitiin sijoittaa, 
oli valmistunut. 

Vesialueen vuokraaminen. Rahatoimikamari myönty i 3 ) metsänhoitaja 
U. T Sointeen anomukseen saada kesä- ja heinäkuun aikana käyt tää erästä 
Vanhankaupunginlahden aluetta erään Vantaanjokea alas uitetun ja maasta 
vietäväksi tarkoitetun paperipuumäärän varastoimiseen ehdoin, et tä hakija 
heinäkuun 15 p:stä suoritti vuokraa 2,000 markkaa viikossa. 

Alueiden vuokraaminen eri tarkoituksiin. Työväen luistinrata osakeyhtiölle 
luovutettiin 4) n. 200 m2:n laajuinen alue Sörnäsin rantatien varrelta työkalu-
jen säilytyspaikaksi vuokramaksutta ja 3 kuukauden irtisanomisajoin. 

Neiti A. Bergrothille vuokra t t i in 5 ) eräs Käpylän Taivaskallion alue 
kahvi- ja urheilumajan rakentamista varten 5 vuoden ajaksi lukien touko-
kuun 1 pistä 1927 100 markan maksusta ensimmäiseltä vuodelta ja 100 markan 
vuotuisin vuokranlisäyksin. 

Perunanviljely spalstat. Teurastamolle varatul ta Sörnäsin alueelta päätet-
tiin kuten aikaisemmin luovuttaa 50 palstaa perunanviljelystä varten kaasulai-
toksen työntekijöille 25 markan maksusta palstalta 6). 

Pidennetyn vuokraoikeuden rahatoimikamari myönsi seuraaviin tiluksiin: 

Tiluksen nimi . V u o k r a a j a n nimi . 

V u o k r a k a u s i p idenne t ty Vuotui-
nen vuok-
r a m a k s u , 

Smk. 

Ti luksen nimi . V u o k r a a j a n nimi . 

mis tä . mihin . 

Vuotui-
nen vuok-
r a m a k s u , 

Smk. 

E l ä i n t a r h a n h u vila n:o 

! 2 

¡Hesper ia 61 a, asuin-
pa ls ta t litt. A ja R 
sekä t ehdaspa l s t a 
litt. C 

Neiti L. Weilin 7) 

Lesk i rouva E.Klotsch-
koff in peri l l .8) 

1928, mar -
r a s k u u n 15 
1927, maalis-

k u u n 13 

1933, mar -
r a s k u u n 15 
6 kk. ir t i s. 

j 

12,000 -

25,000 — 

*) Rkmrin pöytäk. 20 p. toukok. 805 §. — 2) S:n 13 p. jouluk. 1,858 §; vrt. v:n 1926 
kert. s. 13 ja 140. — 3) Rkmrin pöytäk. 28 p. tammik. 152 §. —4) S:n 4 p maalisk. 373 §. 
—5) S:n 29 p. huhtik. 675 §. —6) Rkmrin jstn pöytäk. 13 p. huhtik. 3,857 §. — 7 ) Rkmrin 
pöytäk. 16 p. jouluk. 1,872 §. — 8) S:n 6 p. toukok. 698 §. 
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Kaivopuisto, tont t i n:o 
17 kor t t . 11:0 199 

Malmi, huvila-alue 11:0 
43 c 

Runeb e rg inka tu , tont-
ti n:o 53 (Taipale 12) 

Vallila, Vanha, asuin-
huvi la 11:0 1 b 

Suomen valtio x) 

Aktiebolaget F red -
r i k s b e r g s s v i n g å r d 
osakeyh t iö 2 ) 

H e r r a j . He l l s ten 3 ) 

Lesk i rouva A.C. Lind-
s t röm 4) 

1925, tammi-
k u u n 1 

1927, tammi-
k u u n 1 

1928, tammi-
k u u n 1 

1927, joulu-
k u u n 31 

11928, joulu-
l k u u n 31 

1949, joulu-
k u u n 31 

1931, joulu-
k u u n 31 

1928, kesä-
k u u n 1 

1928, joulu-
k u u n 31 

1930, joulu-
k u u n 31 

H u m a l i s t o n a lueen n:o 17 b v u o k r a a j a t ne id i t I. j a L . Alcen ius o l iva t 
a n o n e e t , e t t ä h e i d ä n o m i s t a m a n s a m a i n i t u l l a a lueel la oleva r a k e n n u s saisi 
j ä ä d ä pa ika l l een v :n 1928 t a m m i k u u n 1 p:n j ä lkeen , jol loin a lueen v u o k r a -
s o p i m u s p ä ä t t y i , j a r a h a t o i m i k a m a r i p ä ä t t i 5 ) t ä m ä n j o h d o s t a v u o k r a t a h a k i -
joil le sen osan H u m a l i s t o n p a l s t a a n:o 17 b, j o t a ei t a r v i t t u T o p e l i u k s e n k a d u n 
t a s o i t t a m i s e k s i , t o i s t a i s eks i k o l m e n k u u k a u d e n i r t i s a n o m i s a j o i n , l uk ien t a m m i -
k u u n 1 p : s t ä 1928 j a 700 m a r k a n k u u k a u s i v u o k r a s t a . 

Vuokraoikeuden siirto. R a h a t o i m i k a m a r i h y v ä k s y i s e u r a a v i e n t i l uks ien 
v u o k r a o i k e u d e n s i i r rot : 

Ti luksen nimi. Uuden v u o k r a a j a n nimi. 

E l ä in t a rhanhuv i l a n:o 5 

S:n n:o 9 
H e r m a n n i , a sun topa l s t a 11:0 3 ko r t t 

11:0 X I X 
S:n tont t i n:o 16 kor t t . n:o 655 
S:n tont t i 11:0 8 kor t t . n:o X V I I 
He rnesaa r i , a sun topa l s t a n:o 10 
H e r t a n k a t u , tont t i n:o 10 kor t t . 11:0 561 
Her t ton iemi , huvi lapa ls ta 11:0 21 

S:n huvi lapa ls ta n:o 68 
Humal i s to , huvi lapa ls ta n:o 23, Ulfäsa 
Inar in t ie , tont t i n:o 29 kor t t . n:o 545 
I t . Viertotie, tont t i n:o 71 kor t t . 11:0 651 
S:n tont t i n:o 71 kor t t . 11:0 651 
Keiteleentie, tont t i n:o 5 kor t t . n:o 541 
S:n tont t i 11:0 8 kor t t . 11:0 543 

Liikemies E. Koskinen ja maanvi l je l i jä 
A. Maunula 6 ) 

H e r r a J . W. W ä h r d s t r ö m 7) 
Ta lonomis ta ja J . E. Santa la 8 ) 

H e r r a t H . H y v ä r i n e n ja O.Hyyrylä inen 9 ) 
Ta lonomis t a j a J . O. Sipilä1 0) 
Kalas ta ja F . F. Söde r s t röm n ) 
Ve tu r inku l j e t t a j a F . S u n d b e r g 12) 
Työmies K. Hägg 1 3 ) ; s i i r to s i t temmin 

p e r u u t e t t u 14) 
Rouva R. t lomqvis t 1 5 ) 
Lehtor i A. Siven 16) 
J o h t a j a F. A. Notkola1 7) 
Li ikemies K. H. Möller1 8) 
Maanvil jel i jä J . J a lkanen 1 9 ) 
Asunto-osakeyht iö Keiteleentie 11:0 5 20) 
Kaupp ia s L. A. Mikkola2 1) 

Rkmrin pöytäk. 13 p. jouluk. 1,858 §. — 2) S:n 21 p. tammik. 109 §. — 3) Rkmrin 
jstn pöytäk. 23 p. marrask. 6,978 §. — 4) Rkmrin pöytäk. 18 p. helmik. 284 §. — 5) S:n 
28 p. kesäk. 984 §; vrt. tätä kert. s. 14S. — 6) Rkmrin jstn pöytäk. 12 p. lokak. 6,190 § 
ja rkmrin pöytäk. 16 p. jouluk. 1,873 §.—7) Rkmrin jstn pöytäk. 21 p. jouluk. 7,326 §. — 
8) S:n 19 p.toukok, 4,284 §. — 9 ) S:n 17 p. helmik. 3,039 §. — l 0 ) S:n 12 p. lokak, 6,189 §. 
— n ) S:n 5 p. toukok 4,127 §. — l2) S:n 21 p. syvsk. 5,882 §. — 13) -S:n 7 p. syysk. 5,766 §. 
—14) S :n l2 p. lokak. 6,270 §.—15) S:n 21 p. jouluk. 7,327 §. —16) S:n 19 p. elok. 5,436 §. 
— 17) S:n 28 p. syysk. 6,050 §. — 18) S:n 12 p. lokak. 6,188 §. — 19) S:n 28 p. jouluk. 
7,415 §. — 20) S:n 29 p. huhtik. 4,038 §. — 21) S:n 29 p. huhtik. 4,027 §. 
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Kumpula , tontt i n:o 62 kor t t . n:o 935 
S:n tont t i n:o 
S:n 
S:n 

4 kor t t . n 
26 
28 

Kuusisaar i , osa n:o 1 t i lasta n:o 9 
Kyll ikinkatu, tont t i n:o 9 kor t t . n:o 562 

S:n „ 
S:n „ 
S:n „ 
S:n „ 
S:n „ 
S:n „ 
S:n „ 
S:n „ 
S:n „ 
S:n „ 
S:n „ 
S:n „ 
S:n „ 
S:n „ 
S:n „ 
S:n „ 
S:n „ 
S:n „ 
S:n „ 
S:n „ 
S:n „ 
Länt . P ih la jasaar i , huv i l apa l s t a n:o 2 
S:n huvi lapals ta n:o 5 
S:n „ „ 7 a, Ves te rv ik 
Mais t raa t inka tu , tont t i n:o 13 
Meilahti, huv i l apa l s t a n:o 2 a, Toivola 
S:n huvi lapa l s ta n:o 2 a, Toivola 
S:n 

17 kor t t . n:o 562 
n:o 7 kor t t . n:o 823 
15 kor t t . n:o 823 
16 a yy » 823 
22 yy yy 823 

2 yy yy 862 
2 yi yy 862 
2 yy yy 862 

18 yy yy 862 
29 yy yy 862 
34 yy yy 867 
14 yy yy 868 
15 yy yy 868 
15 yy yy 868 

7 a yy yy 869 
8 a yy yy 869 

10 a yy yy 869 
3 yy yy 870 
5 a yy yy 870 
4 yy yy 873 
4 yy yy 873 
6 yy yy 873 
6 yy yy 873 
7 b n yy 873 

o 940 
941 
941 

S:n 
S:n 
S:n 
S:n 
S:n 

6, Tal lbo 
6, „ 
8, Granv ik 

25 b, J o h a n n e s b e r g 
26 d, 
26 d, 

Mäkelänkatu , tont t i n:o 3 kor t t . n:o 580 
S:n tont t i n:o 7 kor t t . n:o 580 

Kivi työmies H . Koskela 1 ) 
Kaupp ias H. Hi lonen 2 ) 
Rouva J . Laur i l a 3 ) 
Pe l t i seppä H . He ino 4 ) 
H e r r a G. A. L i l j ebe rg 5 ) 
Nuor t en miesten krist i l l inen yhd i s tys 6 ) 
Lääke t ie teen toh tor i E. Grounds t roem 7) 
R a k e n n u s m e s t a r i O. V. W u o r i o 8) 
Kont tor i s t i E. K. L indholm 9) 
Arkk i t eh t i U. Moberg 10) 
Lääke t ie teen toh tor i R. F o r s i u s n ) 
H e r r a J . E. G r a n s t r ö m 12) 
Maanvil je l i jä N. Knuut t i la 1 3 ) 
Tilallinen J . Wit ikka 1 4 ) 
H e r r a J . V. Lepis tö 15) 
H e r r a J . F . Mart in 16) 
H e r r a H. Kesti1 7) 
Asunto-osakeyht iö Vipusent ie 14 18) 
Kaupp ia s O. Maijala1 9) 
In s inöör i Y. Hongis to 2 0 ) 
S u u t a r i A. Väisänen 2 1 ) 
Työmies V. E. Sainio2 2) 
Speditööri A. Lage r s t röm 2 3 ) 
Apur i H . Kallio24) 
H e r r a T. Attila25) 
P a n k i n k a m r e e r i P. Attila2 6) 
Työmies K. A. Wir tanen 2 7 ) 
L u u t n a n t t i J . Daniels2 8) 
Ulkotyöläinen A. V. Nyberg 2 9 ) 
Vaihdemies K. A. Nieminen 3 0 ) 
Neidit A. ja A. H. Holopainen 3 1 ) 
L ä ä k ä r i E. C. K. A. Sil lman 32) 
Konsul i K. G. Vähämäk i 3 3 ) 
Kauppias R. E. Lindlöf 3 4 ) 
Neiti K. E. Ahtee3 5) 
H e r r a K. Ahde 3 6) 
Atlas pankk i osakeyht iö 3 7 ) 
H u s m o d e r f ö r b u n d e t 3 8 ) 
O s u u s t u k k u k a u p p a r. 1.39) 
Asunto-osakeyht iö Dagmara 4 0 ) 
P r o k u r i s t i L. L indqvis t 4 1 ) 
Asunto-osakeyht iö Dagmara 4 0 ) 
Konsul i G. R. Söder lund 4 2 ) 
H e r r a H. Nyholm 4 3 ) 

Rkmrin jstn pöytäk. 3 p. helmik. 2,856 §. — 2) S:n 12 p. lokak. 6.297 §. — 3) S:n 19 
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15) S:n 12 p. lokak, 6,294 §. — 16) S:n 12 p. lokak. 6,298 §. — 17) S:n 9 p. elok. 5,397 §. — 
18) S:n 9 p. elok. 5,394 §. — 19) S:n 13 p. tammik. 2,582 §. — 2°) S:n 21 p. jouluk. 7,373 §. 
— 21) S:n 27 p. toukok. 4,363 §. —2 2) S:n 12 p. lokak. 6,295 §. — 23) S:n 7 p. svvsk. 5,691 §. 
— 24) S:n 17 p. maalisk. 3,495 §. — 25) S:n 21 p. jouluk. 7,374 §. — 26) S:n 29 p. huhtik. 
4,037 §. — 27) S:n 14 p. kesäk. 4,630 §. — 28) S:n 3 p. helmik. 2,854 §. — 29) S:n 27 p. tou-
kok. 4,362 §. — 30) S:n 21 p. lokak. 6,300 §. — 31) S:n 12 p. lokak. 6,221 §. — 32) S:n 12 p. 
lokak. 6,206 §. — 33) S:n 7 p. syysk. 5,668 §. — 34) S:n 31 p. maalisk. 3.609 §. — 35) S:n 24 
p. helmik. 3,141 §. — 36) S:n 28 p. jouluk. 7,451 §. — 37) S:n 26 p. heinäk. 5,160 §. — 
38) S:n 3 p. marrask. 6;651 §. — 39) S:n 29 p. huhtik. 3,962 §. — 40) S:n 14 p. jouluk. 7,178 §. 
— 41) S:n 19 p. elok. 5,435 §. — 4 2) S:n 23 p. marrask. 6,957 §. — 43) S:n 26 p. lokak. 6,580 §. 
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Oulunky län it. h u v i l a r y h m ä , huvila-
pals ta n:o 3, H o p s t y c k s b a c k e n 

S:n it. h u v i l a r y h m ä , huvi lapa ls ta n:o 
25, Kullobacka 13 

S:n it. h u v i l a r y h m ä , huvi lapa ls ta n:o 50 
Pas i lankatu , tont t i n:o 1 kor t t . n:o 561 
S:n tont t i n:o 18 kor t t . n:o 566 
S:n „ „ 40 
S:n „ „ 40 
Pe rna jan t i e , tont t i n:o 7 kor t t . n:o 547 
Pä i j än teen tie, tontt i n:o 43 kor t t . nro 531 
Reijola, tont t i nro 14 a 
Srn huvi lapa ls ta nro 13, Rödbacken 
Re imars , tont t i n:o 6 kor t t . nro 26 
Roineen tie, tont t i nro 3 kor t t . nro 551 
Ruskeasuo , tont t i nro 6 
Toukola, tont t i nro 5 kor t t . nro 1 
S m tont t i nro 2 kor t t . nro 9 
Srn n yy 9 yy yy 903 
Srn yy yy 1 yy yy 911 
Srn yy yy 2 yy yy 911 
Srn yy yy 5 yy yy 911 
Srn yy yy 10 yy yy 912 
Srn yy yy 8 yy yy 913 
Srn yy yy 10 yy yy 913 

Srn yy yy 1 yy yy 915 
Srn yy yy 1 yy yy 915 
Srn yy yy 14 yy yy 915 
Srn yy yy 33 yy yy 915 
Srn yy yy 37 yy yy 915 

Srn yy yy 39 yy yy 915 
Srn yy yy 41 yy yy 915 
Srn yy yy 41 yy yy 915 
Srn yy „ 15 yy yy 916 
Srn yy yy 16 yy yy 916 
Srn yy yy 19 yy yy 916 
Srn yy yy 2 ran takor t t e l i s j 
Vallila, tonti t n rot 3 ja 7 
Vallilantie, tontt i nro 36 kor t t . nro 531 
Vana jan tie, tont t i nro 24 kor t t . nro 549 
Virtaintie, tont t i nro 3 kor t t . nro 550 

Neiti T. ja h e r r a R. Sal in 1) 

H e r r a K. V. W i l k m a n 2 ) 

Konemes ta r i I . S. Sahls ted t 3 ) 
Li ikemies J . H o p e a v u o r i 4 ) 
H e r r a N. R lomqvis t 5 ) 
R a k e n n u s m e s t a r i F . E. L indqv i s t 6 ) 
H e r r a I . F y r q v i s t 7 ) 
H e r r a J . F . R i ih imäki 8 ) 
Maanvil je l i jä K. Sch rode rus 9) 
Työmies J . P . Laukkanen 10) 
L e s k i r o u v a E. W i n b e r g n ) 
Asemamies J . P . H y v ä r i n e n 12) 
H e r r a E. Suominen 13) 
Li ikemies E. V. J o h a n s s o n 14) 
Li ikemies A. Leiqvis t 1 5) 
V a r a t u o m a r i R. N y m a n 16) 
Neiti S. H ä g g 1 7 ) 
Yövaht i K. V. Mejander 1 8 ) 
H e r r a A. Hurs t i 1 9 ) 
Kauppias V. F . Tenlenius2 0) 
H e r r a A. P i r jo la 2 1 ) 
Ki rvesmies A. Kemppi 2 2 ) 
Leski F . I tkonen ja au tonku l j e t t a j a A. 

A. Lehti2 3) 
Matkapost i l jooni H. Rlied24) 
Yövaht i A. V. E k l u n d 25) 
Työmies E. H . Häkk inen 2 6 ) 
Apur i O. H. Tammio 2 7 ) 
Rouva F . J o h a n s s o n ja työmies E. 

Laaksonen 2 8 ) 
H e r r a W . Suhonen 29) 
H e r r a t H. W. Waive ja J . A. Hul t in 30) 
H e r r a H . W . Waive 3 1 ) 
Sa i r aanho i t a j a t a r J . V. Saar inen 32) 
Li ikemies H. E r iks son 3 3 ) 
H e r r a A. J . Si lvennoinen 34) 
Li ikemies I. F y r q v i s t 3 5 ) 
P a n k i n j o h t a j a E. Hackman 3 6 ) 
Ta lonomis ta j a A. Kari 3 7) 
H e r r a Y. Hol lme 3 8 ) 
Vesi tehtai l i ja A. Hyy t i ä inen 39) 

Rkmrin jstn pöytäk. 12 p. toukok. 4.230 §. — 2) Srn 7 p. syysk. 5,688 §. — 3) Sm 
17 p. rnaalisk. 3,456 §. — 4) Srn 10 p. maalisk. 3,240 — 5) Srn 17 p. maalisk. 3,484 §. — 
6) Srn 19 p. elok. 5,437 §. — 7) S:n 14 p. jouluk. 7,257 §. — 8) Srn 12 p. lokak. 6,299 §. — 
9) Rkmrin pöytäk. 8 p. maalisk 400 §; ks. tätä kert. s. 157. —•10) Rkmrin jstn pöytäk. 12 p. 
lokak. 6,289 §. — n ) Srn 26 p. lokak. 6,622 §. —12) S:n 27 p. tammik. 2,792 §. —-13) Srn 21 p. 
jouluk. 7,375 §. — l4) Srn 5 p. lokak. 6,127 §. — 15) Srn 5 p. toukok. 4,072 §. — 16) Srn 13 p. 
huhtik. 3,825 §. — 17) S:n 20 p. tammik. 2,705 — 18) Srn 17 p. maalisk. 3,496 §. — 

Srn 3 p. helmik. 2,857 §. — 20) Srn 23 p. marrask. 6,975 §. — 21) Srn 12 p. lokak. 
6,269 §. — 22) Srn 3 p. helmik. 2,858 §. — 23) Srn 19 p. elok. 5.440 §. — 24) Srn 17 p. 
maalisk. 3,497 §. — 2Ö) Srn 19 p. elok. 5,439 §. — 26) Srn 7 p. syysk. 5,690 §. — 27) S:n 
3 p. marrask. 6,735 §. — 28) Rkmrin pövtäk. 28 p. kesäk. 974 §. —20) Rkmrin jstn pöytäk. 
3 p. helmik. 2,855 §. — 30) Srn 3 p. maalisk. 3,223 §. — 31) Srn 23 p. marrask. 6,976 §. — 
32) Srn 17 p. maalisk. 3,493 §. — 33) Srn 2 p. kesäk. 4,432 §. — 34) S;n 21 p. jouluk. 
7,372 §. — 35) Srn 28 p. syysk. 6,048 §. — 38) Srn 21 p. syysk. 5,883 §. — 37> Srn 14 p. 
kesäk. 4,629 §. — 38) Srn 17 p. helmik. 3,068 §. — 39) Srn 9 p. marrask. 6,787 §. 
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Kysymys tontin vuokraoikeuden lunastamisesta. Rahatoimikamarin vuonna 
1926 kieltäydyttyä hyväksymästä sopimusta, jolla herra J . F. Riihimäki oli 
luovut tanut vuokraoikeutensa Vallilan korttelin nro 531 tontti in n:o 43 ynnä 
sille rakennettuihin rakennuksiin herra K. Schroderukselle1), vuokrasopimuk-
sessa edellytetty lautakunta oli arvioinut puheena olevan tontin. Koska 
mainitusta kiinteistöstä saadut vuokratulot kuitenkin olivat niin suuret, ettei 
kauppahintaa, 420,000 markkaa, voitu pitää kieltämättä kohtuut tomana, ja siis 
oli epäiltävää, voisiko kaupunki ostajan kieltäytyessä luovuttamasta tontt ia 
hyvällä oikeudenkäynnillä saada hänet velvoitetuksi luopumaan siitä, raha-
toimikamari päät t i 2) hyväksyä kaupan. 

Varasto- y. m. s. alueet. Sitäpaitsi rahatoimikamari antoi vuokralle lu-
kuisia varasto- y. m. alueita sekä myönsi tällaisten alueiden vuokraoikeuden 
pidennyksiä ja hyväksyi niiden siirtoja, mut ta näitä toimenpiteitä koskevat 
yksityiskohtaiset tiedot on rahatoimikamarin päätöksen mukaisesti jä te t ty 
pois tästä kertomuksesta. 

Vuokrasopimus. Asunto-osakeyhtiö Hauho ja Asunto-osakeyhtiö Sture 
olivat anoneet, että niiden ja kaupungin välisistä vuokrasopimuksista poistet-
taisiin määräys, että vuokraaja, joka ei t äy t t äny t sopimuksen ehtoja, menet-
ti vuokraoikeutensa, ja perustelleet anomustaan sillä, että kyseellinen säännös 
esti yhtiöitä saamasta lainaa hypoteekkipankilta. Rahatoimikamari päät t i 3) 
myöntyä yhtiön anomukseen ja määräsi samalla, että edellä mainittu määräys 
oli jä te t tävä pois vastedes laadittavista kyseellistä laatua olevista vuokra-
sopimuksista. Sitäpaitsi kamarin asiamies valtuutett i in anomuksesta in casu 
poistamaan vastaava määräys aikaisemmin laadituista sopimuksista. 

Vallilan kivitalotonttien vuokraehdot. Sosialilautakunnan esityksestä raha-
toimikamari päät t i 4), että Vallilan n. s. kivitalotontteja koskevien vuokra-
sopimusten kaavakkeisiin tehtäisiin seuraavat lisäykset: »Jos tontinhalt i ja 
vuokra-ajan kuluessa syystä tai toisesta saisi luvan rakentaa lisähuoneita, jotka 
eivät sisälly tämän kontrahdin nojalla alkuperäisesti suunniteltuun ja hy-
väksyt tyjen piirustusten mukaan tehtyyn rakennukseen, on vuokraaja velvolli-
nen suorit tamaan lisävuokraa sen mukaan kuin kaupunki kulloinkin määrää. 
Samoin on suoritettava lisävuokraa siinä tapauksessa, että asuntohuoneeksi 
alkujaan sisustettuja huoneita myöhemmin muutetaan liikehuoneiksi.» 

Vuokraehdot. Erinäisten Vallilan tonttien vuokraehdot vahvistet t i in5) . 
Alennetut vuokramaksut. Eräiden kaupungin vuokraa jäin anottua, et tä 

heille luovutet tujen alueiden vuokria alennettaisiin, ja maatalouslautakunnan 
tästä anomuksesta antamassaan lausunnossa katsottua, että oli kaupungin 
edun mukaista suostua hakijain toivomuksiin, rahatoimikamari pää t t i 6 ) myön-
tää vuokraaja J . Kivimäelle 25 %:n alennuksen Pohjois-Herttoniemen vuokra-
sopimuksessa vahvistetusta vuokrasta, vuokraaja F. Aholle 20 %:n alennuk-
sen Lukubergin vuokrasta sekä vuokraajille F. Behmille ja A. Lepistölle 15 
%:n alennuksen Kärbölen ja Gästgivarsin tilain vuokrista. Siten muute t tu jen 
vuokraehtojen tuli olla voimassa kolme vuotta lukien maaliskuun 14 prstä. 

Vävarsin valtionvirkatalon vuokra. Tuusulan pitäjässä olevan Vävarsin 
valtionvirka talon vuosien 1925—27 vuokra, 200 markkaa, makset t i in 7 ) 
tilapäisiin menoihin varatuista kamarin käyttövaroista Kiinteän omaisuuden 
pääluokan kohdalta. 

Ks. v:n 1926 kert. s. 130. — 2) Rkmrin pöytäk. 8 p. maalisk. 400 §. — 3) S:n 26 
p. elok. 1,167 §. — 4) S:n 5 p. heinäk. 1,002 §. — 5) S:n 31 p. toukok 847 §. — 6) S:n 25 
p. tammik. 123 § ja 1 p. maalisk. 340 §. — 7) Rkmrin jstn pöytäk. 21 p. kesäk. 4,695 §. 
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Tontinlunastuksen suorittamisen lykkääminen. Osakeyhtiö Nuorten nais-
ten kristillisen yhdistyksen koti oikeutettiin 1) lykkäämään Runeberginkadun 
13:ssa olevan tonttinsa kauppahinnan jäljellä olevan osan suorittaminen viisi 
vuotta eteenpäin. 

Maksamattomat vuokramaksut. Rahatoimikamari pää t t i 2 ) kantaa Julius 
Tallberg osakeyhtiöltä sen hallussaan pitämästä Jätkäsaaren alueesta n:o 
248/1 vuoden 1919 kesäkuun 1 p:n ja vuoden 1927 kesäkuun 1 p:n väliseltä ajal ta 
vuokraa 180 markkaa vuodelta eli yhteensä 1,440 markkaa. 

Vuo kr a-alueen vaihdosta suoritettava korvaus. Rahatoimikamari päät t i 3) 
myöntyä Helsingin voimistelijat nimisen yhdistyksen anomukseen, että sille 
suoritettaisiin 3,261 markkaa korvaukseksi niistä vahingoista, jotka yhdis-
tys oli kärsinyt sen johdosta, että sen entinen, Toivon tiluksella sijainnut 
vuokra-alue oli vaihdettu toiseen, kaupungille sopivampaan paikkaan. Määrä-
raha osoitettiin kamarin käyttövaroista. 

Vapaampi käyttöoikeus, johon sisältyi vuokraajan oikeus vuokraoikeuden 
luovuttamiseen toiselle henkilölle ilman rahatoimikamarilta hankit tua lupaa, 
myönnet t i in 4 ) Rajasaaren n:o 2 b huvilapalstan vuokraajalle kamreeri H. 
Hellnerille. 

Katselmuskirjat. Kaupungin vuokra-alueilla toimitetuista katselmuk-
sista laaditut katselmuskirjat lähetettiin rahatoimikamariin, joka pää t t i 5 ) 
antaa ne maatalouslautakunnalle tarpeellisiin toimenpiteisiin ryhtymistä varten. 
Samalla kehoitettiin asiamiestä toukokuun 1 p:ään 1928 sanomaan irti työmies 
K. Logrenin ja rouva S. Fischerin kanssa tehdyt heille vuokrat tujen Pakin-
kylän alueiden vuokrasopimukset sekä maatalouskonttoria antamaan purkaa 
näillä vuokrapalstoilla olevat rakennukset heti toukokuun 1 p:n jälkeen sekä 
sen jälkeen vuokraamaan alueet viljelyspalstoiksi ennen kesäkuun 1 p:ää 1928. 

Kahta Herttoniemen vuokraajaa kehoitet t i in5) suorit tamaan erinäisiä 
korjaustöitä ja vuokraaja A. Holmbergia viipymättä antamaan sopimattomille 
vuokralaisilleen muuttokäsky. 

Rakennusmestari Y. Taipaleen vuokraaman pellon vuokramaksu koro-
tetti in 5) 750 markkaan vuodessa lukien toukokuun 1 p:stä 1928. 

Kaupungin vuokra-alueiden hoito. Kaupungin katselmusmiesten Hertto-
niemessä toimitetun katselmuksen jälkeen huomautet tua, että vuokraaja 
K. F. Degerthille luovutettu alue oli asumaton ja ai taamatta , kamarin asiamies 
oli huomautuksesta annetussa lausunnossa selittänyt, että Degerthin kanssa 
tehtyä vuokrasopimusta ei voitu sanoa irti, koska siihen ei sisältynyt mitään 
sellaista määräystä, jonka noudattamisen hän olisi laiminlyönyt. Rahatoimi-
kamari an to i 6 ) asiamiehelleen tehtäväksi alistaa kaikki Herttoniemen alueita 
koskevat vuokrasopimukset sen neuvottelukunnan ratkaistaviksi, jolla oli 
tehtävänään käsitellä eräitä lainopillisia kysymyksiä, saadakseen selvitetyksi, 
mihin toimenpiteisiin kaupunki voisi ryhtyä, jotta kyseelliset vuokraaja t 
saataisiin paremmin hoitamaan vuokra-alueitaan. 

Eknäsin tila. Kamarin jäsenen Levoniuksen ja kaupunginagronoomi A. J . 
Tammisen toimitet tua rahatoimikamarin toimeksiannosta7) Eknäsin tilan 
katselmuksen kamari katselmusmiesten ehdotuksesta pää t t i 8 ) velvoittaa tilan 
vuokraajan A. Wathenin luovuttaessaan tilan hallustaan jä t tämään kaupun-
gille 7,000 hyvässä kunnossa olevaa heinäseivästä sekä suorittamaan kau-

Rkmrin pöytäk. 27 p. syysk. 1,347 §. — 2) Rkmrin jstn pöytäk. 21 p. kesäk. 4,699 §. — 
3) Rkmrin pöytäk. 9 p. syysk. 1,235 §. — 4) S:n 11 p. helmik. 242 §. — 5) S:n 27 p. syysk. 
1,341 §. — 6) S:n 4 p. marrask. 1,588 §. — 7) S:n 18 p. maalisk. 476 §; ks. myös tä tä kert. 
s. 147. — 8) Rkmrin pöytäk. 23 p. elok. 1,160 §. 
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pungille korvausta ojankaivuun laiminlyömisestä 12,000 markkaa ja lan-
noituksen laiminlyömisestä 4,800 markkaa. 

Edellä mainitut herrat toimit t ivat myöskin Eknäsin tilan lähtökatsel-
muksen marraskuun 3 ja 4 p:nä sekä antoivat selonteon siitä rahatoimikama-
rille, joka j ä t t i k a n s l i a l l e e n toimeksi tilan hoidon järjestämisen, kunnes 
valtio otti sen haltuunsa 2). 

Kärbölen tila. Kamarin valitsemien katselmusmiesten J . A. Levoniuksen 
ja A. J . Tammisen jä te t tyä marraskuun 21 p:nä päivätyn katselmuskirjan 
Kärbölen tilalla toimitetusta katselmuksesta kamari päät t i 3) kehoittaa tilan 
vuokraajaa F. Behmiä korjaamaan katselmusmiesten mainitsemat puutteelli-
suudet, minkä ohessa maatalouskonttorille annettiin tehtäväksi ryhtyä toi-
menpiteisiin n. s. Lockstedter-rakennusten myymiseksi ja poistamiseksi. 

Oulunkylässä ja Herttoniemessä toimitetut katselmukset. Sittenkuin Oulun-
kylän ja Herttoniemen vuokralle annetuilla asuntoalueilla toimitetusta kat-
selmuksesta laadittu pöytäkirja oli esitelty, rahatoimikamari pää t t i 4 ) ke-
hoittaa asianomaisia ennen heinäkuun 1 p:ää 1928 korjaamaan katselmus-
miesten mainitsemat puutteellisuudet. 

Kolmivuotiskatselmukset. Asiamies M. Wilskmania kehoitet t i in5) ryhty-
mään toimenpiteisiin sen johdosta, että kolmivuotiskatselmuksissa havai t tuja 
puutteellisuuksia eräissä tapauksissa ei ollut kor ja t tu säädetyn ajan kuluessa. 

Toukolan rantakorttelin n:o 13 asuntopalstan nro 6 vuokraaja neiti A. 
Norrlin oikeutetti in6) lykkäämään erinäisten mainit tua palstaa ympäröivän 
aitauksen korjausten suorittaminen heinäkuun 1 p:ään 1928. 

Aktiebolaget Hippodrom-osakeyhtiö velvoitett i in7) ai taamaan XIV kau-
punginosassa oleva vuokra-alueensa ennen lokakuun 1 p:ää rakennuskont-
torin ohjeiden mukaisesti. 

Aktiebolaget Böhlegatan 2 niminen Asunto-osakeyhtiö oikeutett i in8) 
lykkäämään aitauksen rakentaminen y. m. töitä syyskuun 1 prään. 

Vuokraaja J . W. Koskinen sai9) lykkäystä heinäkuun 1 prään 1928 eräiden 
Käpylän korttelissa nro 873 olevalla vuokratontillaan nro 9 a esiintyneiden 
puutteellisuuksien korjaamiseen nähden. 

Vuokraaja A. Törn oikeutettiin1 0) lykkäämään erään Reijolan vuokrapals-
talla n:o 12 a olevan rakennuksen purkaminen vuodeksi eteenpäin. 

Vuokraaja J . Salolle myönnettiin n ) lykkäystä kesäkuun 15 prään 1928 
erinäisten hänen vuokrapalstallaan esiintyneiden puutteellisuuksien kor-
jaamiseen nähden. 

Katselmusmiesten jä te t tyä selonteon vuoden varrella toimitetuista kolmi-
vuotiskatselmuksista rahatoimikamari päät t i 1 2 ) kehoittaa asianomaisia ennen 
heinäkuun 1 prää 1928 kor jaut tamaan katselmusmiesten muistutusten 
aiheena olleet puutteellisuudet. 

Vuokraaja A. Paldanille, joka Käpylän korttelissa nro 874 olevalla vuokra-
tontillaan n:o 13 toimitetun kolmivuotiskatselmuksen jälkeen oli velvoitettu 
poistamaan eräs vaja, myönnett i in1 3) vapautus tästä määräyksestä ehdoin, 
et tä hän esitti asianmukaisessa järjestyksessä vahvistetut tämän vajan pii-
rustukset. 

Rkmrin pöytäk. 15 p. marrask. 1,678 §. — 2) Ks. tä tä kert. s. 21. — 3) Rkmrin 
pöytäk. 5 p. jouluk. 1,792 §. — 4) Srn 6 p. syysk. 1,206 ja 1,207 §. — 5) Sm 11 p. maalisk. 
430 § ja 12 p. heinäk. 1,029 §. — 6) Rkmrin jstn pöytäk. 21 p. kesäk. 4,768 §. — 7) Rkm-
rin pöytäk. 5 p. heinäk. 1,007 §. — 8) Srn 12 p. heinäk. 1,030 §. — 9) Rkmrin jstn pöytäk. 
12 p. lokak. 6,283 §. — 10) Srn 12 p. lokak. 6,284 §. — n ) Rkmrin pöytäk. 5 p. jouluk. 1,801 §. 
— 12) Srn 28 p. lokak. 1,566 §. — 13) Srn 5 p. jouluk. 1,800 §. 
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Kauppahallit. Terveydenhoitolautakunta oli huomaut tanut erinäisistä 
kauppahalleissa vallitsevista epäkohdista ja varsinkin pi tänyt jäähdytyslait-
teen puutet ta arveluttavana, mut ta koska toimenpiteisiin jo oli ryhdyt ty 
muistutusten aiheena olleiden puutteellisuuksien poistamiseksi, mikäli tämä 
voi tapahtua kohtuullisin kustannuksin, lautakunnan kirjelmä ei aiheutta-
nut !) mitään toimenpidettä. Erityisesti jäähdytyslaitteen hankkimista kamari, 
ottaen huomioon sen kalleuden ja hallikauppiaiden haluttomuuden erityisten 
maksujen suorittamiseen sen käytöstä, ei pi tänyt mahdollisena. 

Vuoden varrella toimitettiin 2) 5 Kauppatorin hallin myyntikojun ja yhden 
Kasarmintorin hallin myyntikojun vuokraoikeuden huutokauppa. Näiden 
myymäläin vuokrat nousivat yhteensä 39,000 markkaan. 

Rantatorin kauppahallin kalakauppaosasto vuokratt i in3) edelleen syyskuun 
1 p:stä lukien entiselle vuokraajalle, Rannikkokalastajain osuuskunnalle r. 1., 
3 kuukauden irtisanomisajoin ja 30,000 markan vuosimaksusta. 

Torikauppa. Samalla kuin rahatoimikamari määräsi, että valtioneu-
voston heinäkuun 7 p:nä tekemän lihatavarain kauppaa koskevan päätöksen 4) 
tuli astua voimaan lokakuun 1 p:nä, kamari päät t i 5), että ne torikauppiaat, 
joille alkuaan oli myönnet ty myyntipaikat lihatavarain kaupan harjoit tamista 
varten, mut ta jotka asianomaisella luvalla6) olivat harjoit taneet valmiiden 
ruokatavarain kauppaa, saisivat jatkaa liikettään lihakauppiaina. 

Niille torikauppiaille, joiden Hakaniemen torin myyntipaikkoja koskevat 
vuokrasopimukset oli sanottu irti, oli osoitettava5) vapaita paikkoja Hietalah-
dentorin kauppahallista. 

Makkarain myynti kaupungin kaduilla. Rahatoimikamari päät t i 7 ) , että 
makkarain myyntiä varten tarjottaisiin huutokaupalla entisten paikkain 
lisäksi Helsinginkadun ja It. Viertotien risteyksessä oleva paikka. 

Rahatoimikamari hyväksyi 8) ne maksut, jotka oli t a r jo t tu oikeuksista 
myydä vuonna 1928 makkaroita 8 eri paikassa kaupunkia ja jotka tekivät 
yhteensä 364,000 markkaa. 

Sanomalehtien myynti kaduilla. Rautat iekir jakauppa osakeyhtiö oli 
anonut periaatteellista lupaa kioskien rakentamiseen kaupungin maalle sano-
malehtien y. m. myyntiä varten, ja kaikki kaupungin päivälehdet olivat kan-
nattaneet tä tä anomusta. Sitä vastoin sanomalehtimyyjäin järjestö oli vastus-
tanut sitä, ja Suomen kirjakauppiasyhdistyskin oli tuonut esiin näkökohtia, 
jotka koskivat sanomalehtien myyntiä kaduilla ja yleisillä paikoilla. Raha-
toimikamari päät t i 9 ) , että anomus evättäisiin ja ettei kysymys sanomalehtien 
myynnin järjestämisestä tällä kertaa aiheuttaisi mitään toimenpidettä, erit-
täinkin koska kysymystä liikenteen järjestelemisestä toreilla ja yleisillä paikoilla 
paraikaa valmisteltiin. 

Muu katukauppa. Oikeuksia myydä jäätelöä 18 eri paikassa kaupungissa 
huudett i in1 0) huutokaupassa yhteensä 229,000 markasta vuodelta. Rahatoimi-
kamari hyväksyi1 0) 11 paikkaa koskevat tarjoukset, mut ta korotti muiden 7 
paikan vuokramaksuja yhteensä 25,500 markkaa. 

Oikeuksia marjain ja hedelmäin myyntiin huhtikuun 15 p:n ja lokakuun 
15 p:n välisenä aikana pyhä- ja juhlapäivinä annettiin1 1) 5 henkilölle yhteensä 

!) Rkmrin pöytäk. 25 p. helmik. 322 §. — 2) Rkmrin jstn pöytäk. 5 p. toukok. 4,122 §, 
14 p. kesäk 4,633 §, 28 p. kesäk. 4,882 § ja 28 p. syysk. 6,043 § sekä rkmrin pöytäk. 12 p. 
heinäk. 1,028 §. — 3) Rkmrin pöytäk. 9 p. elok. 1,101 §. — 4) Vrt. tä tä kert. s. 105. — 
5) Rkmrin pöytäk. 20 p. syysk. 1,312 §. — 6) Ks. v:n 1926 kert. s. 146. — 7) Rkmrin 
pöytäk. 11 p. marrask. 1,646 §; vrt. v :n 1926 kert. s. 146. — 8) Rkmrin pöytäk. 18 p. 
marrask. 1,699 §. — !)) S:n 18 p. helmik. 288 §. — l0) S:n 22 p. helmik. 306 §. — n ) S:n 
15 p. maalisk. 453 §. 
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24,300 markan maksuista. Sitäpaitsi vuokratti in oikeus ulkoilmavaloku-
vauksen harjoittamiseen 4 paikassa Kaisaniemessä, 2 paikassa Eläintarhassa 
ja 2 paikassa Kaivupuistossa yhteensä 67,300 markan maksuista, joista puolet 
oli suoritettava ennakolta maaliskuun 15 p:nä ja loput seuraavan heinäkuun 
1 p:nä. Samaan tarkoitukseen luovutettiin 2) edelleen 2 paikkaa Korkeasaa-
resta, 3 paikkaa Seurasaaresta, 2 paikkaa Mustikkamaalta ja 1 paikka Musta-
saaresta, sekä oikeus saman ammatin harjoittamiseen kesän aikana Helsin-
kiä ympäröivässä saaristossa yhteensä 7,350 markan maksuista. 

Kaupungin vesikioskeista vuokratti in 3) huutokaupalla kesän ajaksi Kai-
saniemen puistossa sijaitseva 10,200 markan maksusta ja It. Viertotien varrella 
oleva 15,300 markasta. 

Huutokaupalla vuokra t t i in 4 ) sitäpaitsi 7 eri vesikioskipaikkaa huhti-
kuun 15 p:n ja lokakuun 15 p:n väliseksi ajaksi yhteensä 78,600 markasta. 
Sitäpaitsi vuokratti in 6 eri paikasta kaupunkia paikkoja vaunuista tapahtuvaa 
virvoitusjuomain myyntiä varten yhteensä 25,300 markan maksuista. 

22 vesikioskia vuokratti in 4) samaksi ajaksi yhteensä 309,000 markan mak-
suista. 

Herra V. Sandberg oikeutet t i in5) suorit tamaan vuokraamiensa vesiki-
oskien vuokra kolmessa erässä, nim. toukokuun 1 p:nä, heinäkuun 1 p:nä ja 
syyskuun 1 p:nä. 

Työväen urheiluliitto oikeutett i in6) pitämään Eläintarhan urheiluken-
tällä ravintolaa kesäkuun 17 ja 19 p:n välisenä aikana. 

Rouvat S. Manner ja H. Lehtonen oikeutettiin 7) kesän aikana harjoi t ta-
maan kahvin ja virvoitusjuomain tarjoilua kauppaneuvos Henrik Borgströmin 
puistossa, edellinen 2,000 ja jälkimmäinen 2,500 markan maksusta. 

Neiti A. Bergroth oikeutettiin 8) har joi t tamaan kahvin, virvoitusjuomain 
y. m. tarjoilua hänelle vuokratulla Taivaskallion alueella Käpylässä, kunnes 
sikäläinen kahvilarakennus oli valmistunut. 

Oikeus virvoitusjuomain myynnin harjoittamiseen kesän aikana Eläin-
tarhan urheilukentällä myönnettiin 9) rouva A. Bergrothille 5,000 markan mak-
susta. 

Herra H. Helenius oikeutettiin 10) aset tamaan Korkeasaareen kaksi haju-
vesiautomaattia 500 markan maksusta kesältä 1927. 

Ratsumestari D. Kamensky oikeutettiin11) kesän aikana pitämään ihmis-
voiman mit tausautomaat t i^ jossakin kansanpuistojen valvojan osoittamassa 
Mustikkamaan paikassa 1,000 markan maksusta. 

Osakeyhtiö Libra oikeutettiin1 2) aset tamaan henkilövaakoja Teatteri-
esplanaadiin, Rantatorin kauppahallin luo, Hakaniementorille, Kaivopuistoon 
ja Korkeasaareen ehdoin, että vuokramaksu, 500 markkaa vaa'al ta kuukau-
dessa, suoritettiin ennakolta huhtikuun 15 p:n ja lokakuun 15 p:n välisenä 
aikana. 

Aero-osakeyhtiön anottua, et tä neiti I. Nurminen hyväksyttäisiin yhtiön 
entosatamassa olevan kahvitarjoilun johtajat tareksi , rahatoimikamari päätt i1 3) 

x) Rkmrin pöytäk. 22 p. helmik. 305 §. — 2) Rkmrin jstn pöytäk. 11 p. helmik. 2,988 §, 
8 p. maalisk. 3,335 ja 3,336 §, 7 p. huhtik. 3,734, 3,735 ja 3,736 §, 18 p. toukok. 4,304 §, 
17 p. kesäk. 4,760 § sekä 2 p. elok. 5,306 §. — 3) S:n 27 p. toukok. 4,385 §. — 4) S:n 15 
p. maalisk. 453 §. — 5) S:n 7 p. huhtik. 3,752 §. — 6) Rkmrin pöytäk. 18 p. maalisk. 470 §. 
— 7) Rkmrin jstn pöytäk. 18 p. toukok. 4,311 ja 4,312 §. — 8) S:n 2 p. kesäk. 4,428 §. — 
9) Rkmrin pöytäk. 29 p. huhtik. 677 §. — l0) Rkmrin jstn pöytäk. 7 p. huhtik. 3,737 §. — 
n ) S:n 18 p. toukok. 4,301 §. — 12) Rkmrin pöytäk. 18 p. helmik. 292 §. — 13) Rkmrin jstn 
pöytäk. 3 p. maalisk. 3,224 §. 
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ilmoittaa, ettei sillä ollut mitään muistuttamista anomuksen hyväksymistä vas-
taan. 

Lupa näyttely paviljongin pystyttämiseen. Rahatoimikamari m y ö n s i K u l u -
tusosuuskuntien keskusliitolle luvan paviljongin pystyttämiseen Hakasalmen 
puistoon kesäkuun 5 ja 6 päiväksi, joiksi mainit tu puisto oli luovutettu liitolle, 
ehdoin, että paviljonki rakennettiin rakennuskonttorin ohjeiden mukaisesti, 
et tä paikka käytön jälkeen keskusliiton kustannuksella pantiin entiseen kun-
toonsa, että keskusliitto korvasi kaupungille istutuksille mahdollisesti koituneen 
vahingon, että piirustukset alistettiin rahatoimikamarin hyväksyttäviksi sekä 
että rakennus keskusliiton toimesta poistettiin heti kesäkuun 6 p:n jälkeen. 

Autonäyttelyn järjestäminen Kappeliin. Pääkaupungin automyynti-
osakeyhtiön anottua saada pidettävien automessujen ajaksi järjestää auto-
näyttelyn Kappeliin ja sen edustalle rahatoimikamari pää t t i 2 ) kehoittaa 
yhtiötä hankkimaan Kappelin ravintolan vuokraajalta luvan Kappelin käyt-
töön sekä oikeuttaa yhtiön asettamaan kaksi traktoria ja yhden auton Kappe-
lin edustalle ennakolta suoritettavasta 3,000 markan korvauksesta. 

Lupa mainoskilpien y. m. asettamiseen. Rahatoimikamari päät t i 3) anoa 
maistraatil ta toimenpidettä, jot ta kaupungille pidätettäisiin oikeus myöntää 
lupia ilmoitusten kiinnittämiseen uudisrakennusta varten erotetun katualueen 
ympärille rakennettuihin aitauksiin, kuitenkin niin, että rakennustyömaalla 
toimivat liikkeet, kuten siihenkin asti, saisivat kiinnittää aitaan ilmoituksia. 

Osakeyhtiö Suomen ilmoituskeskuksen anottua saada asettaa kellon muo-
toisen valomainoksen Pohj. Esplanaadikadun ja Mikonkadun kulmassa olevan 
talon seinään rahatoimikamari päät t i 4) ilmoittaa, ettei sillä ollut mitään muis-
tut tamista tä tä anomusta vastaan. 

Edellä mainitulle yhtiölle myönnet t i in 5 ) edelleen oikeus kahden mai-
noskuvan asettamiseen Kaisaniemenkadulla, Vilhonkadun ja Kaisaniemen 
puiston välillä, olevaan lauta-aitaan kamarin kanslian tarkemmin osoittamiin 
paikkoihin 3,000 markan vuosimaksusta kuvalta lukien marraskuun 15 p:stä 
sekä ehdoin, että mainoskuvien piirustukset alistettiin kamarin hyväksyttä-
viksi sekä että jos tont te ja ja lauta-aitaa ^vuokrakauden kestäessä käytett i in 
toisin kuin sopimusta tehtäessä, yhtiön oli muute t tava mainoskuvat toiseen 
kamarin osoittamaan paikkaan. 

P. Sidorow, Suomalainen kalustokauppa osakeyhtiö oikeutetti in6) auto-
messujen ajaksi r ipustamaan lippu Etel. Esplanaadikadun poikki Kasarmin-
kadun kulmaan edellyttäen, ettei poliisiviranomaisilla ollut t ä tä vastaan mitään 
muistut tamista. 

Osakeyhtiö Henry-Auto oikeutett i in7) samaksi ajaksi pystyt tämään 
kolme lipputankoa Länt. Heikinkadun talon n:o 14 edustalle ehdoin, että ne 
pystytett i in ja poistettiin rakennuskonttorin toimesta ja yhtiö suoritti tästä 
aiheutuvat kustannukset. 

Pohjoismaiden autotuonti oikeutettiin 8) maaliskuun 19 ja 27 p:n väliseksi 
ajaksi pystyt tämään näyttelyvaja Kasarmintorille sekä panemaan mainitulle 
torille ulkosalle näytteille 5 autoa määrätyin ehdoin sekä suorittamalla enna-
kolta 10,000 markkaa vajasta ja 3,000 markkaa autopaikoista. 

Koiton näyttämölle myönnet t i in 9 ) lupa pitää kolmena kesäkuukautena 
ilmoitustaulua Siltasaarenkadun taloa n:o 7 ympäröivässä aitauksessa. 

Rkmrin jstn pöytäk. 29 p. huhtik. 4,025 §. — 2) Rkmrin pöytäk. 4 p. maalisk. 376 §. 
— 3) S:n 21 p. lokak. 1,502 §. — 4) S:n 16 p. jouluk. 7,876 §. — 5) S:n 21 p. lokak. 1,501 §. 
— 6) Rkmrin jstn pöytäk. 17 p. maalisk. 3,482 §. — 7) S:n 17 p. maalisk. 3,491 §. — 
8) Rkmrin pöytäk. 18 p. helmik. 295 §. — 9) Rkmrin jstn pöytäk. 27 p. toukok. 4,361 §. 
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Työväen urheiluliiton toimikunta oikeutettiin l) asettamaan 250 mainos-
taulua vartavasten valmistettuihin telineihin ehdoin, ettei niitä sijoitettu kau-
pungin puistoihin eikä keskustan pääliikenneväyläin varsille. 

Ruotsalaisen kansanpuolueen Helsingin paikallishallitukselle myönnet-
t i in2) lupa vaalijulistusten asettamiseen kaupungin kaduille lähestyvien edus-
kuntavaalien johdosta ehdoin, että julistukset telineineen poistettiin heti 
vaalien jälkeen. Poliisilaitokselle oli huomautet tava, että rahatoimikamari oli 
periaatteellisesti pää t tänyt myöntää kaikille valtiollisille puolueille saman 
oikeuden edellä mainituin ehdoin sekä että julistusten kiinnittäminen kaupun-
gin omistamiin puihin oli ankarasti kielletty. 

Osuuskunta Suomen messut oikeutettiin 3) syyskuun 17—25 p:nä toimeen-
pantavien huonekalumessujen ajaksi pystyt tämään mainospylväitä määrät-
tyihin kaupungin paikkoihin. 

Tienviitat. Rahatoimikamari pää t t i 4 ) , et tä tienviittain asettamisoikeu-
desta oli kannet tava maksu, jonka suuruus kamarin jaoston kussakin erikois-
tapauksessa tuli määrätä . 

Helsingfors simsällskap niminen uimaseura oikeutett i in5) aset tamaan joi-
takin sopivia tienviittoja Ursinin kallion uimahuoneen lähettyville siellä heinä-
kuun 14—15 p:nä pidettyjen uintikilpailujen ajaksi. 

Rahatoimikamari suostui6) yhdistyksen Nylands svenska trädgärdssäll-
skap anomukseen saada syyskuun 22—25 p:nä pitää 5 tienviittaa eri paikoissa 
kaupunkia. 

Radiomessut. Erinäisille radioliikkeille myönnet t i in 7 ) oikeus järjestää 
radiomessut Kaivohuoneelle marraskuun 26 p:n ja joulukuun 4 p:n väliseksi 
ajaksi, asettaa määrät tyihin paikkoihin kaupunkiin pylvään muotoisia tien-
viittoja sekä pystyt tää kaksi suurehkoa lipputankoa Kaivopuiston Ison Puisto-
tien kaupungin puoleiseen päähän ehdoin, että rahatoimikamarin kanslia 
hyväksyi tienviittain piirustukset sekä että muuten noudatetti in rakennus-
konttorin antamia määräyksiä. 

Karuselli. Yhdistys Ekenäs folkhälsa oikeutettiin 8) huht ikuun 30 p:n ja 
toukokuun 8 p:n välisenä aikana maksut ta pi tämään karusellia Hakaniemen-
torin kaakkoisosassa. 

Syöttö- ja jakokaappien asettaminen. Sähkölaitos oikeutett i in9) asetta-
maan joitakin syöttö- ja jakokaappeja Töölöön ja Kallioon ehdoin, että kaapit 
asetettiin talojen seiniä vastaan, paitsi pienien sivukatujen varsilla, missä ne 
sai sijoittaa jalkakäytävän ulkoreunaan. 

Lupa jakokaapin asettamiseen. Helsingin puhelinyhdistys oikeutettiin 10) 
aset tamaan Lapinlahden- ja Albertinkatujen kulmassa olevaan puistikkoon 
puhelinkaapeleita varten tarkoitet tu jakokaappi ehdoin, että jos paikka myö-
hemmin havaittiin sopimattomaksi, kaappi muutett i in toiseen kaupunginvi-
ranomaisten osoittamaan paikkaan. 

Sähkövoiman toimittaminen Toivoniemeen. Lastensuojelulautakunta val-
tuutet t i in1 1) tekemään Lohjan sähköosakeyhtiön kanssa sopimus sähkövoi-
man toimittamisesta Toivoniemen koulukotiin ja tilalle sekä oikeuttamaan 
yhtiö pystyt tämään sähköjohtopylväitä kaupungin omistaman Outamon 

Rkmrin pöytäk. 14 p. kesäk. 940 §. — 2) Rkmrin jstn pöytäk. 14 p. kesäk. 4,631 § 
— 3) Rkmrin pöytäk. 13 p. syysk. 1,249 §. — 4) Rkmrin jstn pöytäk. 21 p. syysk. 5,932 § 
— 5) S:n 12 p. heinäk. 4,998 §. — 6) S:n 21 p. syysk. 5,931 §. — 7) Rkmrin pöytäk. 11 p 
marrask. 1,648 §. — 8) S:n 25 p. helmik. 335 §. — 9) S:n 28 p. kesäk. 987 § ja 5 p. heinäk 
1,019 §. — 10) Rkmrin jstn pöytäk. 28 p. syysk. 6,036 §. — n ) Rkmrin pöytäk. 28 p 
lokak. 1,567 §. 
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tilan maalle ja pitämään ne siellä 1 markan maksusta pylväältä vuodessa tois-
taiseksi ja niin kauan kuin voimanhankintasopimus oli voimassa. 

Oikeus puhelimien asettamiseen. Autonkuljet taja H. Salovaara oikeutet-
tiin *) asettamaan autopuhelin Sampsantien ja Pohjolankadun kulmaan sekä 
myöhemmin siirtämään se Pohjolan- ja Pakaankatujen kulmaan. 

Helsingin puhelinyhdistykselle myönnett i in2) oikeus kymmenen puhelin-
kioskin asettamiseen yhtiön anomuskirjelmässä tarkemmin ilmoitettuihin paik-
koihin. 

Oikeus johtojen ja raiteiden rakentamiseen y. m. Insinööritoimisto Genera-
tor oikeutettiin 3) pystyt tämään Bjälbon huvila-alueelle puhelinpylväs kannat-
tamaan Rajasaareen ulotettua puhelinjohtoa. 

Rahatoimikamari suostui4) posti- ja lennätinhallituksen anomukseen 
saada asettaa maanalainen puhelinkaapeli kaupungin alueiden halki Kaisa-
niemenpuistosta Pasilan esikaupunkiin ehdoin, että kaapeli asetettiin niin, 
ettei se ollut haitaksi Kaisaniemenpuiston vastaisille istutuksille, ja 0.6 m tien- tai 
maanpinnan alle sekä peitettiin sementillä tai muulla samanarvoisella suojus-
aineella sekä että hallitus vastasi kaikista kustannuksista, jotka voivat aiheu-
tua siitä että kaapeli jollain tavalla vahingoittui tai oli muute t tava toiseen paik-
kaan. Sitäpaitsi oli hallitukselle huomautet tava, että kaupungin alueelle 
maahan asetetuista johdoista oli jä te t tävä ta rka t kar ta t rakennuskonttoriin 
sekä että mainit tu työ oli suoritettava nopeasti ja jär jestet tävä niin, että se 
mahdollisimman vähän häiritsi yleistä liikennettä. 

Posti- ja lennätinlaitos oikeutett i in5) asettamaan 150 m pituinen maan-
alainen puhelinkaapeli Helsingin laivaveistämön alueelle ehdoin, että rakennus-
konttori sai ta rka t piirustukset kaapelin sijoituspaikasta; että työt järjestet-
tiin niin, että alueen vuokraajalle, Helsingin laivaveistämöosakeyhtiölle, 
ei a iheutunut hait taa eikä kustannuksia; sekä että jos alueen käytössä tapah-
tui muutoksia, posti- ja lennätinlaitos kustansi kaapelin siirron. 

Ryt tylän lasiteollisuus osakeyhtiö oikeutett i in6) vetämään sähkövalais-
tus- ja -voimajohtoja n. 200 m pituudelta kaupungin Ryttylässä omistamien 
alueiden yli. 

Herra E. Ekmanille annet t i in 7 ) lupa muutamien sähkövalaistuspylväi-
den pystyttämiseen Hertoniemen maille ehdoin, että pylväät pidettiin siis-
tissä kunnossa ja poistettiin kuukauden kulut tua irtisanomisesta. 

Samalla kuin rahatoimikamari vuokrasi Halkokeskus Forsen & Lem-
ström nimiselle liikkeelle erään Lapinniemen varastoalueen, kamari myönsi8) 
mainitulle toiminimelle luvan kapearaiteisen radan rakentamiseen metsähalli-
tuksen halkotarhaan vievän raiteen poikki ja Itämerenkadulla olevien raitei-
den pohjoispuolelle ehdoin, että metsähallituksen raiteiden poikki kulkevat rai-
teet pantiin paikoilleen ainoastaan raiteita käytettäessä ja poistettiin työajan 
päättyessä ja hyvissä ajoin ennenkuin vaunuja vietiin metsähallituksen halko-
tarhaan tai sieltä pois, sekä että säädetty maksu suoritettiin raiteiden puh-
taanapidosta. 

Hietalahden halkoliikkeelle myönnet t i in 9) oikeus' kapearaiteisen radan 
rakentamiseen Ruoholahdessa olevalta vuokratonti l taan n:o 13 d satamara-
taan ja n. 20 m sitä pitkin ehdoin, että liike suoritti säädetyn maksun, 5 markkaa 

x) Rkmrin jstn pöytäk. 29 p. huhtik. 4,030 §. — 2) Rkmrin pöytäk. 31 p. toukok. 884 §. 
— 3) Rkmrin jstn pöytäk. 20 p. tammik. 2,699 §. — 4) Rkmrin pöytäk. 28 p. kesäk. 983 §. — 
5) S:n 25 p. lokak. 1,510 §. — 6) Rkmrin jstn pöytäk. 19 p. lokak. 6,504 §. — 7) S:n 7 
p. syysk. 5,707 §. — 8) Rkmrin pöytäk. 27 p. toukok. 841 §. — 9) Rkmrin jstn pöytäk. 
7 p. kesäk. 4,554 §. 
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metriltä vuodessa, raiteiden y. m. puhtaanapidosta sekä kuukauden kulut tua 
irtisanomisesta poisti raiteen. 

Aktiebolaget Julius Tallberg osakeyhtiö o i k e u t e t t i i n r a k e n t a m a a n 
kapearaiteinen rata Salmisaaren korttelissa n:o 782 olevan varastorakennuk-
sensa länsipuolelle I tämerenkadun poikki ja n. 30 m yhdensuuntaisesti siihen 
laskettujen rautatieraiteiden kanssa 5 markan maksusta juoksevalta raidemet-
riltä ehdoin, että raide laskettiin kadunpinnan tasoon ja varustettiin vasta-
kiskoilla; että katuojaan kerääntyvälle pintavedelle järjestetti in viemäri raitei-
den alitse; sekä et tä raiteet kuuden kuukauden kulut tua määräyksen antami-
sesta poistettiin ja katu panetettiin kuntoon. 

Insinööri R. Frohne oikeutettiin 2) rakennut tamaan 41 m pituinen kapea-
raiteinen rautat ie Teollisuuskadulle tontin n:o 17 kohdalle ehdoin, että rata 
rakennettiin kadunpinnan tasoon rakennuskonttorin ohjeiden mukaisesti, 
et tä kiskot varustetti in lankuilla tai vastakiskoilla, että hakija korvasi raitei-
den viereisen kaupungin katuosuuden puhtaanapidosta ja korjauksista aiheu-
tuva t kustannukset siihen aikaan voimassa olevan taksan mukaan sekä että jos 
raiteet osoittautuivat liikenteelle haitallisiksi, hakijan tuli kuuden kuukauden 
kuluessa irtisanomisesta poistaa ne sekä panettaa katu entiseen kuntoonsa. 

Raitiotie- ja omnibusosakeyhtiölle myönnettiin 3) oikeus raiteiden raken-
tamiseen It. Viertotien varrella olevaan uuteen vaunuhalliinsa ehdoin, että tämä 
järjestely oli tilapäistä laatua. 

Paraisten kalkkivuoriosakeyhtiö oikeutetti in4) samoin ehdoin5) kuin 
aikaisemmin laskemaan kapearaiteinen rata Sörnäsin rantatielle. 

Kone- ja siltarakennusosakeyhtiö oli anonut, että se saisi telakka-alueel-
laan tekeillä olevan uudisrakennuksen rakennusajaksi siirtää omistamaansa 
Sörnäsin rantatiellä olevaa pistoraidetta, ja rahatoimikamari myöntyi 6 ) tähän 
anomukseen siten, että yhtiö oikeutettiin asettamaan kaupungin maalle vaihde 
ja pistoraide ehdoin: 

että yhtiö suoritti rakennustyön aiheut tamat raiteidenlaskemis- y. m. kus-
tannukset ja uudisrakennuksen valmistuttua panett i alueen jälleen kuntoon; 

että yhtiö kustansi raiteen ja vaihteen kunnossapidon; 
että kaupunki huolehti kiveyksen ja ylimenosiltain puhtaana- ja kunnossa-

pidosta ja sai siitä korvausta 8 markkaa juoksevalta raidemetriltä vuodessa 
eli 460 markkaa uudesta raiteen osasta ja 1,960 markkaa koko raiteesta; 

että rahatoimikamarille ja rautatiehallitukselle pidätettiin oikeus antaa 
raiteiden liikennöimistä koskevia määräyksiä; 

että yhtiön 6 kuukauden kulut tua määräyksen saamisesta tuli poistaa 
pistoraide; sekä 

että raidealue luovutettiin yhtiölle maksuttomasti ehdoin, että muiden 
liikennöitsijäin sallittiin käyt tää raidetta, milloin yhtiö ei itse sitä käyt tänyt . 

Nuorten naisten kristillisen yhdistyksen koti osakeyhtiö oli anonut lupaa 
viemärijohdon vetämiseen Pohj. Rautat ienkadun talosta n:o 23 Leppäsuonka-
dun viemärikanavaan, ja rahatoimikamari myöntyi 7 ) tähän anomukseen eh-
doin, että johto rakennettiin yhtiön kustannuksella, että yhtiö tulevaisuudessa 
piti kunnossa sen osan viemäriä, joka sijaitsi kyseellisen talon ja ensimmäisen 
tarkastuskaivon välillä sekä että muu osa johtoa tuli kaupungin omaisuudeksi. 

Asunto-osakeyhtiö Eura oli an tanut vetää viemärijohdot omistamaltaan 
korttelissa n:o 582 olevalta tontilta n:o 92 kaupungin omistaman saman kort-

!) Rkmrin pöytäk. 5 p. heinäk. 1,020 §. — 2) S:n 29 p. huhtik. 665 §. — 3) S:n 1 p. 
marrask. 1,571 §. — 4) S:n 11 p. marrask. 1,652 §. — 5) Ks. v:n 1926 kert. s. 148. — 
6) Rkmrin pöytäk. 18 p. marrask. 1,693 §. — 7) S:n 9 p. elok. 1,108 §. 
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telin tontin n:o 94 läpi, ja rahatoimikamari p ä ä t t i a n t a a yhtiölle luvan tois-
taiseksi pitää mainitut johdot paikallaan 300 markan kuukausimaksusta 
lukien joulukuun 1 pistä 1927. 

Ford motor company of Finland nimiselle yhtiölle myönnettiin 2) lupa 
kuormauskorokkeen sijoittamiseen kortteliin n:o 178 rantaa myöten laskettu-
jen rautatieraiteiden viereen ehdoin, että koroke rakennettiin niitä määrä-
yksiä noudattaen, jotka rakennuskonttori antaisi, ja poistettiin kolmen kuu-
kauden kulut tua irtisanomisesta. 

Voinvientiosuusliike Valiolle myönnettiin 3) oikeus asettaa siihen kohtaan 
Ruoholahdenrantaa, missä Vladimirinkatu leikkaa satamaradan, vaunujen 
vaihtoa varten tarkoitet tu n. s. spill-laite siihen kuuluvine köysineen ja pat-
saineen ehdoin, että osuusliike kuuden kuukauden kuluttua irtisanomisesta 
poisti laitteen ja panetti kadun entiseen kuntoonsa; että köysirullaa ja spill-
laitetta käytett i in ainoastaan vaunujen siirtoon kääntöpöydän ja Vladimirin-
kadun välisellä radan osalla; että osuusliike huolehti kaikesta vartioinnista 
raiteen kohdalla vaunuja siirrettäessä sen toimesta sekä vastasi kaikista täl-
löin mahdollisesti tapahtuvista onnettomuuksista; sekä että osuusliike nou-
datti kaikkia vaunujen siirtämistä koskevia määräyksiä, joita kaupungin-
viranomaiset tai valtionrautatiet saattoivat antaa. 

Osuusliike Elannolle myönnett i in 4) oikeus kaivon teettämiseen Reijolan 
alueelle ehdoin, että se sijoitettiin herra A. Välilälle vuokratulle alueelle. 

Kaupungin puistojen y. m. käyttöoikeudet. Rahatoimikamari päät t i 5 ) , että 
Kaisaniemen Unioninkadun puoleinen kenttä luovutettaisiin pesäpalloilua var-
ten tiistaisin, torstaisin ja perjantaisin klo 5:stä lähtien ip. sekä sunnuntaisin 
ennen klo y2 12 ap. Kentälle oli asetettava tauluja, joista nämä peliluvat kävi-
vä t ilmi. 

Eräät urheiluseurat ja -liitot oikeutetti in6) määrät tyinä päivinä käyt tä-
mään Kaivopuiston ja Kaisaniemen urheilukenttiä. Edelleen oikeutettiin 
seuraavat yhdistykset y. m. käyt tämään kaupungin puistoja ja aukioita alla 
mainittuihin tarkoituksiin: 

Helsingin suojeluskuntapiirin piiriesikunta toukokuun 20—22 p:nä käyt-
tämään Kaisaniemen pienempää urheilukenttää pesäpallokilpailuja varten 
ehdoin, että esikunta huolehti järjestyksen ylläpitämisestä kentällä sekä vas-
tasi istutuksille ja muille laitteille mahdollisesti aiheutuvasta vahingosta7); 

Suomen automobiiliklubi syyskuun 10 p:nä käyt tämään Kaivopuiston 
Ison Puistotien Kaivohuoneen ja kylpylaitoksen välistä osaa8); 

Kenraali Mannerheimin lastensuojeluliitto toukokuun 26 p:nä järjestä-
mään lastenjuhla Kaivopuistoon ehdoin, että ellei liitto käy t tänyt Kaivohuo-
netta, yleisölle varatti in sinne vapaa pääsy sekä ettei Kaivopuiston rantat ietä 
suljettu liikenteeltä 9); 

Kotimaisen viikon keskustoimikunta syyskuun 18 p:nä pitämään hallus-
saan Johanneksenkirkon alapuolella olevaa kenttää, syyskuun 24 p:nä Haka-
niemenpuistoa ja syyskuun 25 p:nä Kaivopuistoa 10); 

suomalaisten ylioppilasosakuntien asettama toimikunta toukokuun 1 p:nä 
klo 9:stä ap. alkaen järjestämään vappujuhla Ullanlinnan kylpylaitoksen edus-
talla olevalle aukiolle ehdoin, ettei rantatietä eikä Kaivohuoneesta pohjoiseen 

Rkmrin pöytäk. 30 p. jouluk. 1,945 §. — 2) S:n 11 p. marrask. 1,659 §. — 3) S:n 4 
p. helmik. 186 § ja 18 p. maalisk. 458 §. — 4) S:n 18 p. marrask. 1,686 §. — 5) S:n 29 p. 
huhtik. 672 §. — 6) Rkmrin jstn pöytäk. 28 p. syysk. 6,052 § ja 12 p. lokak. 6,301 § sekä 
rkmrin pöytäk. 9 p. syysk. 1,420 §. — 7) Rkmrin jstn pöytäk. 7 p. huhtik. 3,749 §. — 8) S:n 
7 p. syysk. 5,711 §. — 9) S:n 7 p. huhtik. 3,690 §. — 10) S:n 7 p. syysk. 5,693 §. 
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olevaa Isoa Puistotietä suljettu liikenteeltä sekä että hakija korvasi istutuk-
sille ja laitteille mahdollisesti koituvan vahingon !); 

Helsingin sosialidemokraattinen kunnallisjärjestö toukokuun 1 p:nä 
käyt tämään Eläintarhan Mäntymäkeä vappujuhlansa toimeenpanemiseen2); 

Raittiusyhdistys Koitto kesäkuun 1 p:nä alkaen klo % 8 ip. järjestämään 
juhla Kaisaniemessä rautatiealueen vieressä olevalle ruohokentälle tavanmukai-
sin ehdoin 3); 

Helsingin työväen paikallisjärjestö kesäkuun 26 p:nä toimeenpanemaan 
juhla Mustikkamaalla 4); 

Pelastusarmeija heinäkuun 3 p:nä vietetyn vuosikokouksensa yhteydessä 
jär jestämään ulkoilmakokous Kaivopuiston länsiosassa olevalle mäenrin-
teelle5) sekä kesän aikana pitämään ulkoilmakokouksia kaupungin eri puis-
toissa 6); 

Suomen rauhanliiton Helsingin osasto joka kuukauden kolmantena sun-
nuntaina järjestämään ulkoilmakokouksia, jotka sateen sattuessa sai lykätä 
viikon, sekä syyskuun 18 p:nä käyt tämään Kaisaniemen puistoa ulkoilmakoko-
uksen toimeenpanemiseen 7); 

Suomen lähetysseura pitämään ulkoilmakokous Kaivopuistossa kesäkuun 
30 p:nä klo 3—7 ip.»); 

Kansainvälinen raamatuntutki jani seura kesän aikana sunnuntaisin klo 
6—9 ip. pitämään jumalanpalveluksia Kaisaniemessä ilmatieteellisen keskus-
laitoksen vieressä olevalla kummulla 9); sekä 

Yhdistys Koteja kodittomille lapsille syyskuun 4 ja 11 p:n välisenä aikana 
pitämään karusellia Laivurinkadun varrella olevalla tasoittamattomalla alu-
eella io). 

Helsingin ilmapuolustusyhdistys oikeutettiin11) maaliskuun 25—27 p:nä 
sulkemaan Kata janokan kaakkoiskärki yleiseltä liikenteeltä Kruununvuoren-
selän jäälle jär jestet tävän lentonäytöksen ajaksi, jolloin kuitenkin liikennöitsi-
jöillä tuli olla vapaa pääsy vuokra-alueilleen. 

Bostadsaktiebolaget Sierra asunto-osakeyhtiö oikeutettiin12) sijoittamaan 
3 m:n levyiselle puistoalueelle pitkin Vuorimiehenkadun tontin n:o 7 länsirajaa 
rakennustelineitä varten tarpeellisia pylväitä ehdoin, että telinesillat olivat tii-
viit, ettei jät tei tä eikä rojua heitetty puistoon, että kaupunki yhtiön kustan-
nuksella rakennusajan loputtua panetti istutuksen kuntoon sekä että yhtiö kor-
vasi kaupungille kaiken rakennustyön puistolle mahdollisesti aiheuttaman va-
hingon. 

Fredrikintorin kirkkorakennus. Suomen piispallisen metodistikirkon 
hallitukselle myönnettiin1 3) lupa erään Fredrikintorin osan aitaamiseen kir-
kon omistamalla Punavuorenkadun tontilla nro 2 tekeillä olevien rakennus-
töiden kestämisajaksi. Luvan myöntämisen ehdoksi määrätti in, että aluetta 
ympäröivä aita oli rakennettava kaupunginpuutarhurin ohjeiden mukaisesti 
enintään 3 m:n päähän tontinrajasta ja että edellä mainitun rakennusyrityk-
sen istutuksille mahdollisesti aiheuttama vahinko korvattiin kaupungille, mistä 
hallituksen tuli antaa sitoumus rakennuskonttorille. Edelleen kamari mää-
räsi, ettei aitausta saanut rakentaa eteläisen naapuritontin rajaan asti, vaan 4.5 

Rkmrin jstn pöytäk. 29 p. huhtik. 4,026 §. — 2) Rkmrin pöytäk. 21 p. tammik. 
107 §. — 3) Rkmrin jstn pöytäk. 12 p. toukok. 4,231 §. — 4) S:n 18 p. toukok. 4,302 §. — 
5) S:n 19 p. toukok. 4,316 §. —6) S:n 19 p. toukok. 4,317 §. — 7 ) S:n 14 p. kesäk 4,635 § ja 
rkmrin pöytäk. 9 p. syysk. 1,242 §. — 8) Rkmrin jstn pöytäk. 21 p. kesäk. 4,779 §. — 9) S:n 
19 p. toukok. 4,318 §. — l0) S:n 23 p. elok. 5,525 §. — n ) Rkmrin pöytäk. 18 p. maalisk. 
471 §. —12) Rkmrin jstn pöytäk. 28 p. kesäk. 4,883 §. —13) Rkmrin pöytäk. 2 p. jouluk. 1,783 §. 
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m:n etäisyyteen siitä. Aidattu alue tuli käsit tämään n. 90 m2, ja siitä oli suoritet-
tava vuokraa maistraatin vahvistaman taksan mukaan. 

Lumenkaatopaikat. Rahatoimikamari pää t t i 1 ) osoittaa lumenkaatopai-
koiksi talveksi 1927—28: Arabiankadun ja Käpylän viertotien risteyksessä 
olevan alueen; Kyläsaareen vievän sillan pohjoispuolella olevan jääalueen; 
Kanasaaren ja Sörnäisten rantatien välisen jääalueen; X kaupunginosan teh-
daskorttelien n:ot 292 ja 296 välisen, Siltasaarella olevan puhtaanapitolaitok-
sen lastauspaikan itäpuolella sijaitsevan jääalueen; Tervasaaresta itään olevan 
jääalueen; Eteläsatamassa Kanavakadun alapuolella olevan jääalueen; sekä 
Uudenmaan pursiklubin paviljongin pohjoispuolella olevan jääalueen; Ullan-
linnan kylpylaitoksesta itään olevan ranta-alueen; tehdaskorttelin n:o 178 ala-
puolella olevan ranta-alueen; erään varastopaikoista länteen olevan Ruoholah-
den alueen; teurastamon alapuolella olevan osan Taivalsaarta; puhdistuslaitok-
sen viereisen Eläintarhan alueen; Pasilan esikaupungista länteen olevan metsä-
alueen; sekä erään Sturen- ja Josafat inkatujen länsipuolella olevan alueen. 

Eläintarhan urheilukenttä. Rahatoimikamari hyväksyi2) urheilulauta-
kunnan laatiman Eläintarhan urheilukentän käyttöä koskevan ehdotuksen. 

Rakennuskonttorille annettiin tehtäväksi 3) laajentaa Eläintarhan urheilu-
kentän katselijaparvekkeen sanomalehtimiesaitiota sekä aikanaan antaa raha-
toimikamarille lasku tästä johtuneista kustannuksista. Käyttövaroistaan 
rahatoimikamari myönsi4) 1,150 markan määrärahan mainitun kentän katseli-
japarvekkeiden istumapaikkain numeroimiseksi. 

Kentän käytöstä kesällä 1927 ja kesällä 1928 suoritettavat maksut vah-
vistett i in5) 300 markaksi kansainvälisistä, 200 markaksi kansallisista ja 150 
markaksi paikallisista kilpailuista. 

Tähtitorninmäen Suomen lippu. Rahatoimikamari päät t i 6 ) , että lippu-
tanko Suomen lippuineen pystytettäisiin Tähtitorninmäelle itsenäisyyspäivänä, 
joulukuun 6:ntena, sekä myönsi käyttövaroistaan 8,000 markan määrärahan 
tangon teettämistä, pystyt tämistä ja purkamista varten. 

Eläintarhan urheilukentän lipputangot. Urheilulautakunnan esityksestä 
rahatoimikamari pää t t i 7 ) , että Eläintarhan urheilukentälle pystytetyt kolme 
lipputankoa toistaiseksi saivat jäädä paikoilleen. 

Ravirata. Suomen raviosakeyhtiölle myönnettiin 8) lupa raviradan ylläpitä-
miseen Pohjoissataman jäällä ehdoin, että satamaviranomaisten antamia ohjei-
ta tarkasti noudatettiin. 

Luistinradat. Rahatoimikamari myönsi9) alla mainituille henkilöille ja 
yhdistyksille luvan luistinratain ylläpitämiseen talvella 1927—28 seuraavissa 
paikoissa: herra H. Granroth Merisatamassa, rakennusmestari A. Järnefelt 
Hietalahdensataman altaassa ja Helsingin luistelijat Kaisaniemenlahdella sa-
massa paikassa, joka yhdistyksellä aikaisemmin oli ollut samaan tarkoitukseen 
käytet tävänään. Kaikissa tapauksissa määrätt i in ehdoksi, et tä radat oli 
pidettävä hyvässä kunnossa, et tä niitä ympäröivät avonaiset railot huolelli-
sesti eristettiin sekä että käyte ty t kuuset y. m. laitteet keväällä vietiin pois 
eikä niitä heitetty mereen. 

Käpylän Taivaskallion hiihtomäki. Käpylän kisailijoille, Käpylän vapaa-
ehtoiselle palokunnalle ja Käpylän konekiväärikomppanialle myönnet t i in 1 0) 

Rkmrin pöytäk. 25 p. marrask. 1,746 §. — 2) S:n 29 p. huhtik. 673 §. — 3) S:n 13 
p. toukok. 759 §. — 4) Rkmrin jstn pöytäk. 2 p. kesäk. 4,430 §. — 5) Rkmrin pöytäk. 18 
p. maalisk. 469 § ja 21 p. lokak. 1,492 §. — 6) S:n 4 p. marrask. 1,611 §; ks. myös tä tä kert. 
s. 103. — 7) Rkmrin jstn pöytäk. 28 p. kesäk. 4,884 §. — 8) Rkmrin pöytäk. 2 p. jouluk. 
1,782 §. — 9) S:n 2 p. jouluk. 1,781 §. — l0) S:n 13 p. jouluk. 1,856 §. 
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lupa hiihtomäen rakentamiseen Käpylän puutarhaesikaupungissa olevan Tai-
vaskallion pohjoisluoteisrinteelle. Samalla kamari luovutti heille maksutto-
masti tarkoitukseen tarvi t tavan alueen viideksi vuodeksi lukien joulukuun 15 
p:stä ja oikeutti vuokraajat , ellei kaupunki tarvinnut aluetta muihin tarkoituk-
siin, saamaan vuokrasopimuksen uudistetuksi edelleen viideksi vuodeksi, kui-
tenkin siten, että kaupungilla viiden ensimmäisen vuoden kulut tua, mut ta 
ennen jatketun vuokrakauden päättymistä, oli oikeus, jos mäki katsottiin ole-
van luovutettava yleistä käyttöä varten, lunastaa se kaikkine laitteineen hin-
nasta, joka vastasi mäen vuokraajille aiheuttamia omia kustannuksia, niistä 
vähennettynä 6 %:n kulumispoisto alkuperäisistä kustannuksista. Lunastus-
hinta ei kuitenkaan saanut ylittää laitteiden todellista arvoa lunastuksen tapah-
tuessa. Edelleen velvoitettiin vuokraajat panemaan mäki täysin hyvään kun-
toon, ennenkuin se luovutettiin käytettäväksi, alistamaan kaikki piirustukset 
ja kustannusarviot kaupungin viranomaisten tarkastettaviksi ja hyväksyttä-
viksi sekä pitämään mäkeä hyvässä kunnossa. Tapaturmain välttämiseksi 
vuokraajain tuli valvoa, että mäen käyttöä koskevia järjestyssääntöjä oli 
näkyvälle paikalle julkipantuna, ja muuten vastata siitä, että paikalla nouda-
tetti in järjestystä. Edelleen velvoitettiin vuokraajat aina tai joka tapauk-
sessa määrät tyinä vuorokaudenaikoina maksut ta tai rahatoimikamarin vahvis-
tamista vähäisistä vartijain palkkaamiseen aiotuista maksuista, luovuttamaan 
mäki mäenlaskua harjoittavien henkilöiden käytettäväksi. 

Pallokentän kelkkamäet. Pallokenttä osakeyhtiön tekemän anomuksen 
saada sunnuntaisin ja juhlapäivinä klo 10 a p — 3 ip. kantaa maksua kaikilta 
niiltä henkilöiltä, jotka käyt t ivät kaupungin Pallokentälle rakennuttamia kelk-
kamäkiä, rahatoimikamari epäsi1) sitoutuen kuitenkin kaupungin puolesta 
suorittamaan yhtiölle enintään 3,000 markkaa sen tappion korvaamiseksi, jonka 
mäkien kunnossapito voi yhtiölle aiheuttaa. 

Mustikkamaan liikenne. Herra E. V. Lalu oikeutett i in2) kesällä 1927 
väli t tämään liikennettä Sörnäsin niemekkeen ja Mustikkamaan välillä mootto-
riveneellä, johon mahtui 18 henkilöä, satamaliikennekonttorin määräämin 
ehdoin. 

Asuntolaivat. Osakeyhtiö Thalat ta oli anonut lupaa saada viiden vuoden 
aikana pitää ilmoitettuihin paikkoihin kaupungin satama-alueelle kytket tynä 
neljä satamatyöläisille vuokrat tavaa asuntolaivaa, mut ta rahatoimikamari 
pää t t i 3 ) evätä anomuksen. 

Oikeus käyttää raskaita kuorma-autoja. Erinäisten liikkeiden anomuksesta 
rahatoimikamari pää t t i 4 ) anoa maistraatilta, että yli 6 bruttotonnia painavia 
ja enintään 225 cm:n levyisiä kuorma-autoja, jotka oli rekisteröity Suomessa 
ennen toukokuun 1 p:ää 1924 ja Helsingissä ennen tammikuun 1 p:ää 1927, saisi 
asetuksissa määrätyin ehdoin käyt tää liikenteessä joulukuun 31 p:ään 1930 
sekä että kyseellisiin autoihin oli ennen toukokuun 1 p:ää 1927 hankit tava 
poliisiviranomaisten hyväksymät itsemerkitsevät nopeusmittarit . Sitäpaitsi 
oli maistraatin kehoitettava poliisiviranomaisia tarkasti valvomaan, ettei 
suurinta sallittua ajonopeutta ylitetty eikä autoja kuormattu niin, että niiden 
ilmoitettu brut topaino ylittyi. Hakijoille oli huomautet tava, ettei mainit tua 
ylimenoaikaa enää pidennettäisi sekä että vastedes annettaisiin tarkempia 
määräyksiä niistä kaduista ja teistä, joilla raskas autoliikenne ei ollut sallittu 
sekä sellaisen liikenteen rajoituksista kelirikon aikana. 

Rkmrin pöytäk. 14 p. tammik. 58 §. — 2) Rkmrin jstn pöytäk. 7 p. huhtik. 3,733 §. 
— 3) Rkmrin pöytäk. 27 p. huhtik. 840 §. — 4) S:n 14 p. tammik. 70 §. 
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Rahatoimikamari päät t i 1 ) maistraatille lähetettävässä kirjelmässä puoltaa 
Paraisten kalkkivuoriosakeyhtiön anomusta saada raskailla kuorma-autoilla lii-
kennöidä osaa Oulunkylän tiestä työaineiden kuljettamiseksi Vanhassakau-
pungissa tekeillä olevalle vesijohtolaitoksen uudisrakennukselle. 

Autobussiliikenne. Lausunnossa, jonka maistraatt i oli vaat inut kreivi 
M. Armfeltin tekemästä anomuksesta, joka koski lupaa autobussiliikenteen har-
joittamiseen kaupungissa, rahatoimikamari pää t t i 2 ) puoltaa myöntymistä 
anomukseen erinäisin kaupunginvaltuuston liikenteenjärjestelytoimikunnan 
ehdottamin ehdoin siten lisättyinä, että hakijan oli esitettävä maistraatille sel-
vitys siitä, että yrityksen vakavaraisuus oli t aa t tu siten, että sillä oli käytet tä-
vänään sekä riit tävä pääoma että tarpeellinen määrä vara vaunu ja, jotta 
kyseellisen linjan liikennöiminen voi tapahtua keskeytyksittä. 

Erää t henkilöt olivat tiedustelleet, halusiko kaupunki tai Raitiotie- ja 
omnibusosakeyhtiö merkitä osakkeita perustettavassa Moottoriliikenneosake-
yhtiö—Motortrafikaktiebolaget nimisessä yhtiössä, jonka tarkoitus oli linja-
autoliikenteen harjoit taminen kaupungissa. Tämän johdosta rahatoimikamari 
päät t i 3) Raitiotie- ja omnibusosakeyhtiölle osoittamassaan kirjelmässä lausua, 
että kamari piti erittäin suotavana, että yhtiö liittyisi osakkaaksi suunniteltuun 
yritykseen. 

Maistraatille annetussa lausunnossa rahatoimikamari puolsi4) myönty-
mistä Aktiebolaget Julius Tallberg osakeyhtiön anomukseen, että yhtiölle 
myönnettäisiin viideksi vuodeksi pidennetty toimilupa Heikinpuiston ja Salmi-
saaren välistä autobussilinjaa varten ehdoin, että toiminimi liikenneolojen sitä 
vaatiessa oli velvollinen muut tamaan linjan suuntaa ja päätekohtia siten kuin 
kaupunginviranomaiset katsoivat tarpeelliseksi. 

Sitävastoin rahatoimikamari ehdot t i 5 ) evättäväksi kauppias P. Kor-
hosen anomuksen saada oikeus autobussiliikenteen harjoittamiseen linjalla 
Rautatientori—Käpylä—Oulunkylä sekä työmies F. O. Selenin samaa tarkoit-
tavan anomuksen. 

Kasarmintorin autoasema. Rahatoimikamari pää t t i 6 ) poliisimestarille lähe-
tettävässä kirjelmässä anoa, että Kasarmintorin autoasema siirrettäisiin toi-
seen sopivampaan paikkaan, koska autoista maahan vuotava öljy ja bensiini 
vahingoitt ivat torilla kasvavia lehmuksia. 

Oikeus jäiden ottamiseen. Aktiebolaget Hugo Bastmanin olutpanimo osake-
yhtiö oikeutettiin ?) talvella 1926—27 ot tamaan jäitä 3,000 m2:n laajuiselta 
Vanhankaupunginlahden alueelta 600 markan maksusta. 

Seuraavat toiminimet ja yksityishenkilöt oikeutettiin talvella 1927—28 
ot tamaan jäitä alla mainituista paikoista seuraavista maksuista: 

Osakeyhtiö P. Sinebrychoff Salmisaaren ja Lapinniemen välisestä salmesta 
7,000 m2:n laajuiselta alueelta 20 pennin maksusta m2:ltä eli yhteensä 1,400 
markasta 8); 

Herra G. A. Ståhlberg 1,000 m2:n laajuiselta Vantaanjoen alueelta 40 pennin 
maksusta m2:ltä eli yhteensä 400 markasta ja 500 m2:n laajuiselta Vanhankau-
punginlahden alueelta 20 pennin maksusta m2:ltä eli yhteensä 100 markasta »); 

Leskirouva S. Öhrnberg 1,500 m2:n laajuiselta Vantaanjoen alueelta 40 
pennin maksusta m2:ltä eli yhteensä 600 markasta 1 0) ; 

Rkmrin pöytäk. 31 p. toukok. 885 §. — 2) S:n 18 p. helmik. 286 §. — 3) S:n 1 p. 
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Herra A. E. Lindholm 2,000 m2:n laajuiselta Vanhankaupunginlahden 
ai ueelta ja 1,000 m2:n laajuiselta Humallahden alueelta 20 pennin maksusta 
m2:ltä eli yhteensä 600 markasta x); 

Aug. Ludw. Hartwallin kivennäisvesitehdas osakeyhtiö Vantaanjoen 
Pikkukoskenlahdesta 3,000 m2:n laajuiselta alueelta 40 pennin maksusta m2:ltä 
eli yhteensä 1,200 markasta2) ; sekä 

Herra R. Nyman 3,000 m2:n laajuiselta Vantaanjoen alueelta^ 40 pennin 
maksusta m2:ltä eli yhteensä 1,200 markasta, kuitenkin ehdoin, että herra 
Nyman maksoi kaupunginkassaan suori t tamatta olevat maksut hänelle aikai-
sempina vuosina myönnetyistä samoista oikeuksista3). 

Kaikissa tapauksissa määrätt i in luvan myöntämisen ehdoksi, että vuokra-
maksut oli suoritettava ennakolta kaupunginkassaan, että jääradat oli huo-
lellisesti aidat tava kuusilla kaupungin kalastuksenkaitsijan ohjeiden mukai-
sesti, ettei ratoja ryhdyt ty käyt tämään, ennenkuin kalastuksenkaitsija oli 
an tanut siihen suostumuksensa sekä että muuten noudatettiin kaikkia maini-
tun virkailijan antamia määräyksiä. 

Kauppias J . Nyman, joka talvina 1925—26 ja 1926—27 ilman lupaa oli 
o t tanut jäitä kaupungin omistamalta Vantaanjoen vesialueelta, velvoitet-
tiin 4) suorittamaan tästä 4,800 markkaa. 

Puutavaranuitto Vantaanjoessa. Helsingin puu osakeyhtiö oli anonut 
lupaa saada kertomusvuonna uit taa Vantaanjoesta ja kuljettaa Sörnäsin sata-
maan n. 8,000 m3 paperipuita, ja rahatoimikamari pää t t i 5 ) ilmoittaa, ettei sillä 
ollut tä tä vastaan mitään muistut tamista. 

Sörnäsin osakeyhtiön valitettua, että Pukinmäellä Vantaanjoen yli vievä 
silta haittasi joessa tapahtuvaa puutavaranuit toa, kamari pää t t i 6 ) antaa asia-
miehelleen tehtäväksi anoa Uudenmaan läänin maaherralta vesioikeuslaissa 
edellytetyn katsastuksen toimeenpanemista. 

Lupa puiden istuttamiseen ja kaatamiseen, kuusenhavujen ottamiseen y. m. 
Asunto-osakeyhtiö Brahe I ja Asunto-osakeyhtiö Brahe II oikeutetti in7) 
is tut tamaan orapihlajia omistamiensa Länt. Brahenkadun talojen n:ot 4a ja 
4b edustalle. 

Suomen työväen teatterin kannatusosakeyhtiö oikeutettiin 8) kaatamaan 
erinäisiä kaupungin metsänvarti jan leimaamia yhtiölle vuokratulla Mäkelän 
alueella kasvavia puita suorittamalla kaupunginkassaan 874: 25 markkaa. 

Helsingin nuorten miesten kristilliselle yhdistykselle myönnettiin 9) lupa 
maksut ta ottaa kaksi suurempaa ja neljä pienempää kuusta kaupungin met-
sistä. 

Suomen lähetysseura oikeutettiin 10) ot tamaan kaupungin metsistä n. 10 
säkillistä kuusenhavuja seuran juhlasalin koristamiseksi maaliskuun 24—27 
p:nä pidettävien nuorten päivien ajaksi. 

Laidunoikeus. Ajuri K. V. Jussilalle myönnettiin n ) oikeus käyt tää kesän 
aikana laidunmaana Meilahden palstoja n:ot 4, 5 ja 6a 330 markan maksusta, 
joka oli suoritettava ennakolta kaupunginkassaan. 

Lupa kivien, hiekan y. m. ottamiseen. Pakinkylän t ielautakunta oikeutet-
tiin 12) käyt tämään tierakennustarkoituksiin niitä kaupungin maalla olevia 

x) Rkmrin jstn pöytäk. 30 p. marrask. 7,068 §. — 2) S:n 14 p. jouluk. 7,266 §. — 
3) S:n 21 p. jouluk. 7,376 §. — 4) Rkmrin pöytäk 11 p. maalisk. 436 §.' — 5) Rkmrin jstn 
pöytäk. 27 p. toukok. 4,366 §. —- 6) Rkmrin pöytäk. 13 p. jouluk. 1,852 §. — 7) Rkmrin 
jstn pöytäk. 27 p. toukok. 4,379 §. — 8) S:n 19 p. toukok. 4,315 §. — 9) S:n 7 p. jouluk. 
7,143 §. — 10) S:n 10 p. maalisk. 3,344 §. — n ) S:n 7 p. huhtik. 3,756 §. — 12) Rkmrin 
pöytäk. 7 p. lokak. 1,414 §. 
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kiviä, jotka Venäjän sotilasviranomaiset aikoinaan olivat louhineet, mut ta 
sittemmin jät täneet käyt tämät tä . Maatalouslautakunnalle annettiin tehtäväksi 
valvoa, ettei kaupungin metsiä vahingoitettu kiviä poisvietäessä. 

Käpylän omakotialueiden asukkaat saivat luvan1) ottaa soraa täytemaaksi 
samoista paikoista, joista rakennuskonttorin katuosasto oli ottanut täytemaata 
kaduntasoitustöitä varten. Korvaus vahvistettiin 5 markaksi m3:ltä soraa. 

Insinööritoimisto J . C. Wiese oikeutettiin 2) nostamaan eräästä Melkön 
luona olevasta hiekkasärkästä pumppuamalla enintään 15,000 m3 hiekkaa 
ehdoin, että kaupunki sai nostetusta hiekkamäärästä 10 %. 

Sittemmin mainitulle insinööritoimistolle myönnett i in 3) lupa pumputa 
ylös lisäksi 6,000 m3 hiekkaa samoin ehdoin kuin aikaisemmin. 

Ilmailu. Sotaväen esikunnalle ja Aero osakeyhtiölle päätett i in 4) lähettää 
esitys, jossa anottaisiin, et tä lentäminen kaupungin asut tujen osain yläpuo-
lella kiellettäisiin. 

Metsästysoikeus. Hammaslääkäri T. Ekman oikeutettiin 5) vuonna 1927 
har joi t tamaan varis- ja rastasmetsästystä kaupungin alueella ehdoin, että 
poliisimestarin antamia määräyksiä tarkasti noudatetti in. 

Palopäällikkö G. Wasenius oikeutettiin 6) kertomusvuonna harjoi t tamaan 
metsästystä Viikin latokartanon mailla sekä linnustusta Vanhankaupungin-
lahdella, Hertonäsin ja Brändön tilojen vedet mukaan luettuna, 100 markan 
vuokramaksusta. 

Lupa rakennusten teettämiseen. Helsingin puu osakeyhtiölle myönnett i in 7) 
lupa puunjalostuslaitosten rakentamiseen vahvistet tujen piirustusten mukai-
sesti Ruoholahdensatamassa sijaitseville vuokratonteilleen n:ot 6a ja 7a. 

Lupa autotallin sisustamiseen. Betonityöntekijä E. Koposelle myönnet-
tiin 8) lupa autotallin sisustamiseen Käpylän korttelin n:o 874 tontilla n:o 8 ole-
van talon kellariin ehdoin, et tä piirustukset hyväksytti in tavanmukaisessa 
järjestyksessä. Samat oikeudet saivat herra V. Suhonen Toukolan korttelin n:o 
913 tontti in n:o 39 nähden9) , konttoristi E. Pekonen Toukolan korttelin n:o 
916 tontti in n:o 10 nähden 1 0 ) sekä herrat E. ja H. Heino Kumpulan korttelissa 
n:o 941 olevaan Limingantien tontti in n:o 28 nähden11). 

Lupa sillan rakentamiseen. Osakeyhtiö Filmikeskus anoi saada vuokrata 
n. 3 m:n levyisen vesialueen pitkin Itäisen Pukkisaaren pohjoisrantaa kävely-
sillan rakentamiseksi sekä siirtää Itäisen ja Läntisen Pukkisaaren välisen sillan 
pohjoisemmaksi, ja rahatoimikamari päätti1 2) vuokrata yhtiölle mainit tuun 
tarkoitukseen kyseellisen vesialueen huhtikuun 1 p:stä vuoden 1942 loppuun 
100 markan vuotuisesta vuokramaksusta sekä oikeuttaa yhtiön rakentamaan 
suunnitellun sillan ehdoin, että sen alueen tuli pääasiassa noudattaa keskiveden-
korkeuden mukaista rantaviivaa joten sen suunta siis ei olisi suora, vaan 
kahdesta kohdasta ta i t tuva, että silta rakennettiin rahatoimikamarin hyväk-
symien piirustusten mukaisesti sekä poistettiin yhtiön toimesta ja kustannuk-
sella kyseellisen alueen vuokra-ajan päättyessä tai kaupungin sitä vaatiessa 
aikaisemmin. 

Lupa rakennusten säilyttämiseen. Helsingin luistelijoille myönnettiin1 3) 
oikeus vuonna 1928 pitää uusi paviljonkinsa Eläintarhanlahden pohjoisran-
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nalla ehdoin, että sekä uusi että vanha paviljonki sijoitettiin rakennuskont-
torin osoittamaan paikkaan sekä maalattiin sen antamain ohjeiden mukaisesti. 

Samoin ehdoin sallittiin Työväen luistinrata osakeyhtiön pitää kaksi 
pukeutumispaviljonkiaan Eläintarhanlahden pohjoisrannalla. 

Herra A. Tilly oikeutettiin2) pitämään kaupungin omistamalla Pukinmäen 
tilan maalla sijaitseva rakennuksensa paikallaan ehdoin, että rakennus kulje-
tettiin pois heti kaupungin sitä vaatiessa. 

It. Viertotien tontin n:o 92 kohdalla oleva kioski oli siirrettävä3) It. Vierto-
tien ja Eurantien kulmaukseen. Tämän työn suorittamiseen kamari myönsi 
käyttövaroistaan 4,000 markkaa käytet täväksi vuonna 1928. 

Rakennusten poistaminen. Kansanpuistojen valvojalle annett i in4) tehtä-
väksi antaa poistaa ne Mustikkamaan huvilat, joiden vuokrasopimukset oli 
sanottu irti. 

Rahatoimikamari pää t t i 5 ) kehoittaa leskirouva V. Vileniusta ja maalari 
V. Vikströmiä ennen huhtikuun 1 p:ää 1928 poistamaan Mustikkamaalla ole-
vat huvilansa uhalla, että ne muuten purettaisiin kaupungin toimesta omis-
ta jäin kustannuksella. 

Rahatoimikamari pää t t i 6 ) kehoittaa rakennuskonttoria pikimmiten toi-
mi t tamaan pois puhtaanapitolaitoksen hallussa olleen Arkadiankadun päässä 
sijaitsevan vajarakennuksen joko antamalla itse purkaa sen tai myymällä ja 
velvoittamalla ostajan purkamaan sen. 

Poliisimestarin esityksestä rahatoimikamari päät t i 7 ) , et tä eräs Hakanie-
men torilla sijaitseva parmaajia varten tarkoitet tu vaja poistettaisiin. 

Puhtaanapitolaitokselle annettiin 8) tehtäväksi ensi tilassa poistaa Bulevar-
dinkadulla Suomalaisen oopperan edustalla oleva mukavuuslaitos. 

Bensiinisäiliö. Aktiebolaget Nobel-Standard i Finland osakeyhtiölle 
myönnettiin 9) lupa n. 4,500 m3 sisältävän bensiinisäiliön rakentamiseen yhtiön 
vuokra-alueelle It. Pihlajasaareen ehdoin, että säiliö rakennettiin saaressa en-
nestään olevia säiliöitä ympäröivän suojamuurin sisäpuolelle; että muuria 
korotettiin niin, että kaikkien säiliöiden sisällys sopi sen sisäpuolelle jäävään 
alaan, et tä maaliskuun 29 p:nä 1924 tulenvaarallisten nesteiden valmistuk-
sesta, varastoimisesta y. m. annettua asetusta noudatettiin; että suojamuurin 
tuli olla rakenteeltaan turvallinen; sekä et tä kyseellinen säiliö samoin kuin 
muutkin paikalla olevat säiliöt maalattiin vaaleanharmaanvihreällä, vähän 
huomiota herättävällä värillä. Samalla korotettiin alueen vuokramaksu 27,000 
markkaan vuodelta lukien kesäkuun 1 p:stä. 

Bensiinin]akelupaikat. Koska kaupungin taholta oli lausuttu, että val-
tiolla oli Turun kasarmin alueeseen ainoastaan maksuton hallintaoikeus niin 
kauan kuin sitä tarvit t i in sotilaallisiin tarkoituksiin, puolustusministeriö, joka 
aikoi luovuttaa osan mainittua aluetta yksityiselle liikkeelle bensiininj akelupai-
kaksi, tiedusteli, sitoutuiko kaupunki jä t tämään kyseellisen seikan huomioon 
ot tamat ta alueen omistus- tai hallintaoikeutta koskevia kysymyksiä ratkais-
taessa, sekä olemaan sen nojalla esi t tämättä valtiolle minkäänlaisia vaati-
muksia. Samalla ministeriö ilmoitti, ettei valtio kyseellisen vuokrasopimuk-
sen perusteella aikonut vaatia parempaa tai laajennettua oikeutta kasarmi-
alueeseen sekä ettei sopimus estäisi eikä tekisi kalliimmaksi paraikaa vireillä 
olevan valtion ja kaupungin välisen tilusvaihtokysymyksen ratkaisua. Raha-
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toimikamari p ä ä t t i a n t a m a s s a a n vastauksessa ilmoittaa, ettei sillä ollut 
mitään muistuttamista sitä vastaan, että puolustusministeriö teki edellä 
mainitun vuokrasopimuksen kirjelmässään mainituin edellytyksin. 

Rahatoimikamari päät t i 2) , että uusia bensiininjakelupaikkoja luovutet-
taisiin Kampintorilta Fredrikinkadun ja Malminrinteen risteyksestä sekä Rune-
bergin- ja Apollonkatujen risteyksestä. Nämä paikat vuokrattiin 3) sittemmin 
Osakeyhtiö Masutille kolmeksi vuodeksi kesäkuun 1 pistä lukien vuosivuokrien 
ollessa edellisestä paikasta 24,000 markkaa ja jälkimmäisestä 15,000 markkaa. 

Rahatoimikamari pää t t i 4 ) maistraatille lähetettävässä kirjelmässä puoltaa 
myöntymistä poliisimestarin tekemään anomukseen, että Mackin järjestelmän 
mukaisen bensiininjakeluaseman saisi rakennuttaa poliisilaitoksen hallussa ole-
vassa Sofiankadun varrella sijaitsevassa talossa olevan autotallin edustalle. 

Suomen osuuskauppojen keskuskunta r. 1. oikeutetti in5) pys tyt tämään 
Puutarhakadulle kaksi jakelupylvästä suorittamalla yhteensä 71,000 mar-
kan vuosimaksun. 

Suomen kivennäisöljyosakeyhtiö oikeutettiin rakennuttamaan bensiinin-
jakeluasema Simonkadun pohjoispuolella olevaan puistikkoon6) sekä jatku-
vasti pitämään samanlaista asemaa Tervasaaressa7) aikaisemmin voimassa 
ollein ehdoin. 

Liisantorin luona olevan venesillan läheisyydessä oleva bensiininjakelu-
paikka vuokrattiin 8) samalle yhtiölle kolmeksi vuodeksi 20,000 markan vuosi-
maksusta ja yhtiö oikeutettiin asettamaan paikalle kaksi bensiininjakelupyl-
västä. Samalla yhtiö oikeutetti in9) rakentamaan uudestaan Simonkadun 
varrella oleva bensiininjakeluasemansa. 

Maistraatille pyynnöstä annetussa lausunnossa rahatoimikamari puolsi10) 
Aktiebolaget Benzin osakeyhtiön anomusta saada järjestää bensiininjake-
luasemia Kanavakadun varrelle, Ruoholahdenrantaan ja Unioninkadulle 
korttelin nio 54 kohdalle. 

Pohjoismaiselle rohdoskauppaosakeyhtiölle v u o k r a t t i i n u ) 20,000 mar-
kan vuosimaksusta eräs Hakaniementorilla sijaitseva paikka, mihin yhtiö oikeu-
tettiin asettamaan kaksi bensiininjakelupylvästä. 

Eräs It. Viertotiellä oleva bensiininjakeluasemaa varten aiottu paikka 
vuokratt i in1 2) Keskusosuusliike Hankkijalle r. 1. kolmeksi vuodeksi lukien 
lokakuun 1 pistä 20,000 markan vuosivuokrasta. 

Sitä vastoin rahatoimikamari päät t i 1 3 ) evätä anomukset, jotka koskivat 
bensiininjakeluasemain järjestämistä Lutherinkadulle sekä Haapaniemen urhei-
lukentän lounaislaitaan. 

Hyväksyttyjä piirustuksia. Rahatoimikamari hyväksyi vuoden varrella 
Vallilan14), Toukolan15), Käpylän 1 6) ja Reimarsin tilan1 7) vuokra-alueille, muille 
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asunto- ja huvilapalstoille sekä varasto- ja teollisuusalueille 2) teetettävien 
uudisrakennusten piirustuksia ja sikäläisten vanhempien rakennusten muutos-
piirustuksia, työlaitoksen ullakkokerroksen laajennuksen3), sähkölaitoksen Kal-
lion ala-aseman lisärakennuksen4) Sibyllankadun puistikossa olevan muuntaja-
aseman5), tuberkuloosisairaalan 6), vesijohtolaitoksen uudisrakennusten 7), 
Käpvlään teetettävän kansakoulurakennuksen8), Kumpulan siirtolapuutar-
han puutarhurinasunnon ja porttirakennuksen 9), Vallilaan teetettävän raitio-
tievaunuhallin10), varastopihalle u ) ja Töölön sokeritehtaan alueelle 12) raken-
nettavien autotallien, Ruoholahden varastoalueelle tulevan höyläämön 13), Seu-
rasaarentielle14) sekä Käpylän Taivaskalliolle15) rakennettavain kahvilaraken-
nusten, Seurasaarentien ja Länt. Pukkisaaren välisen sillan16), Pohj. Valkosaa-
reen rakennettavan veneveistämön17), Hakaniemen puistoon pystytettävän 
tilapäisen mainospylvään 18) sekä Länt. Satamakadulle, Ruoholahdenrantaan, 
Kampintorille, Runebergin- ja Apollonkatujen kulmaukseen, Liisankadun 
päähän sekä It. Viertotielle Toukolaan rakennettavien bensiinin jakeluase-
main19) piirustukset. 

Kumpulan siirtolapuutarhamajojen mallipiirustukset. Sosialilautakunta 
ilmoitti, että sen siirtolapuutarhajaoston tuli vahvistaa niiden puutarhamajain 
piirustukset, joita siirtolapuutarhain viljelijät rakensivat palstoilleen. Raha-
toimikamari oli tosin hyväksynyt Korpas-Ruskeasuon siirtolapuutarhan vastaa-
vain rakennusten piirustukset, mutta koska niitä ei voitu käyttää Kumpulan 
siirtolapuutarhamajoja varten, lautakunta anoi, että rakennuskonttorille annet-
taisiin tehtäväksi laatia tähän tarkoitukseen sopivat piirustukset. 

Rahatoimikamarin kehoituksesta20) rakennuskonttorin huonerakennus-
osasto sittemmin oli laatinut pyydetyt mallipiirustukset, jotka kamari päätti21) 
lähettää sosialilautakunnalle. 

Pidennetty rakennusaika myönnettiin syyskuun 1 p:ään kauppias J. Vuo-
ristolle Käpylän korttelissa n:o 869 olevaan tonttiin n:o 7 a nähden22), loka-
kuun 8 p:ään 1928 vuokraaja V. H. Nyyssöselle Vallilan korttelissa nro 537 
sijaitsevaan Keuruuntien tonttiin nro 4 nähden23) sekä tammikuun 1 prään 1929 
työnjohtaja J. R. Qvarnströmille Reimarsin korttelissa nro 19 olevaan tonttiin 
nro 4 nähden24). 

Rakennusvelvollisuuden laiminlyönti. Ehrensvärdintien tontin nro 2 omis-
taja, neiti K. Sainio, joka kaupunginvaltuuston toukokuun 28 pmä 1924 tekemän 
päätöksen25) nojalla oli ollut velvollinen suorittamaan rakennusvelvollisuuden 
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laiminlyömisestä lisämaksua 60 % tontin myyntihinnasta, ilmoitti, että koska 
tontin entinen omistaja, insinööri E. von Frenckell aikaisemmin oli suorit tanut 
20 % kauppasummasta, hän oli maksanut rahatoimikamariin jäljellä olevat 
40 %, mut ta koska mainit tu päätös velvoitti niistä tonteista, joita ei ollut 
rakennettu ennen kesäkuun 1 p:ää 1926, vuonna 1921 maksettavaksi eräänty-
neen 20 % kauppasummasta vastaavan maksun lisäksi suorittamaan lisämak-
suksi 60 % samasta summasta, rahatoimikamari p ä ä t t i e t t ä maksamaton osa 
lisämaksua oli neiti Sainiolta perit tävä. 

Muutamat tontinomistajat vapautet t i in 2 ) velvollisuudesta suorittaa sak-
koa omistamiensa tonttien rakentamisen laiminlyömisestä määräajan kulu-
essa. 

Kaupungin rakennusten käyttö. Ensimmäisen, toisen ja neljännen poliisi-
piirin suojelu- ja etsiväin osastojen siivoojattaret oikeutetti in3) edelleen ilman 
vuokraa asumaan heille luovutetuissa huoneistoissa. 

Poliisikonstaapeli K. Jokisen tekemästä anomuksesta rahatoimikamari 
alensi 4) vuokrasopimuksen mukaisesti eräästä Käpylän poliisivartiokonttorin 
asuinhuoneistosta suoritettavan vuokran 500 markasta 440 markkaan kuu-
kaudessa lukien kesäkuun 1 prstä. 

Rahatoimikamari myönty i 5 ) tilastokonttorin anomukseen, että se saisi 
ottaa haltuunsa aikaisemmin kansanlastentarhain kanslian käyte t tävänä 
olleen kaupungintalon huoneiston. 

Sosialilautakunta oikeutettiin 6) luovuttamaan lautakunnan huoneistoon 
sisältyvä keittiö ja palvelijattarenhuone siivoojattaren asunnoksi sekä käyt tä-
mään erästä kolmatta huonetta piirustushuoneena. 

Rahatoimikamari pää t t i 7 ) antaa valmistavan poikain ammattikoulun 
käytet täväksi Pietarinkadun tontilla nro 5 olevan puisen piharakennuksen, 
jota koskeva vuokrasopimus oli sanottava irti kesäkuun 1 prään 1928. 

Rahatoimikamari pää t t i 8 ) luovuttaa Puutarhakadun talon n:o 4 huo-
neiston nro 7 Helsingin käsityökoululle lukien elokuun 15 prstä, mihin asti 
entisellä vuokralaisella oli oikeus asua siinä samasta vuokrasta kuin aikai-
semmin, mut ta oikeutettuna muut tamaan huoneistosta aikaisemmin. 

Mainitun koulun johtokunnan sittemmin anottua, et tä koululle sitäpaitsi 
luovutettaisiin eräs viereinen asuntohuoneisto, rahatoimikamari pää t t i 9 ) peri-
aatteessa myöntyen johtokunnan anomukseen sanoa irti herra H. Lahden 
ja kirjansitojatar E. Bolmqvistin kanssa tehdyt heidän hallussaan olevia kyseel-
lisen talon huoneistoja koskevat vuokrasopimukset. 

Rahatoimikamari päät t i 1 0 ) , et tä rakennuskonttorin satamaosasto edelleen 
saisi käyt tää Salmisaaren huvilaa A konttorihuoneistonaan sekä et tä saman 
saaren huvila B myytäisin velvoittamalla ostaja poistamaan se. 

Rahatoimikamari päät t i 1 1) kehoittaa palolaitosta vuoden 1928 alusta 
luovuttamaan sähkölaitokselle sen osan n. s. Kampin asemaa, jota käytett i in 
kaluston säilyttämiseen, sekä tarpeen vaatiessa esittämään kamarille, että 
tähän tarkoitukseen osoitettaisiin toinen huoneisto. Asuntotarkoituksiin 
käyte t ty rakennuksen osa oli luovutettava sähkölaitokselle heti palolaitoksen 
tarpeisiin Korkeavuorenkadun tontille nro 7 rakennettavan katurakennuksen 
valmistut tua. 
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Korttelissa n:o 178 Hernesaarenkadun varrella olevan työpajarakennuk-
sen n:o 5 osat litt. A, C ja D sekä viereiset varastopaikat litt G, E ja F vuok-
ratti in !) filosofianmaisteri L. Lindelöfille edelleen viideksi vuodeksi maalis-
kuun 1 p:stä lukien siihen asti voimassa ollein ehdoin ja vuokraaja oikeutettiin 
luovuttamaan vuokrasopimus Osakeyhtiö Valajalle. 

Osakeyhtiö Marmoriteollisuuden kanssa tehty, yhtiön hallussa olevaa 
korttelissa n:o 178 sijaitsevan edellä mainitun työpajarakennuksen osaa sekä 
samassa korttelissa sijaitsevaa aluetta litt. A koskeva vuokrasopimus piden-
nettiin 2) siihen asti voimassa ollein ehdoin maaliskuun 1 prään 1932. 

Insinööri E. Bäckströmille päätet t i in 3 ) kesäkuun 1 p:stä lukien aikai-
semmin voimassa ollein ehdoin 4) vuokrata eräs tehdaskorttelin n:o 178 Herne-
saarenkadun puoleisessa asuntorakennuksessa oleva 4 huoneen huoneisto, 
joka aikaisemmin oli vuokrat tu johtaja J . S. Osterille. 

Puutarhatyönteki jä A. Vinbergille annettiin lupa 5 ) toistaiseksi asua 
Eläintarhantien varrella Töölön sokeritehtaan alueen ulkopuolella olevassa 
mökissä 100 markan kuukausivuokrasta. 

Varatuomari B. Taucherille luovutetun, Brändön tilan maalla sijaitsevan 
huvilarakennuksen vuokra vahvistettiin 6) 2,500 markaksi kesältä. 

Eräs Kulosaaren n. s. keltaisessa huvilassa oleva viiden huoneen, eteisen 
ja keittiön huoneisto vuokrat t i in 7 ) vuoden ajaksi kesäkuun 1 p:stä lukien 
agronoomi L. Westerstrählelle ennakolta kaupunginkassaan suoritettavasta 
750 markan kuukausivuokrasta. 

Samassa huvilassa oleva neljän huoneen, eteisen ja keittiön huoneisto vuok-
rattiin 7) filosofianmaisteri R. Ilmonille vuoden ajaksi kesäkuun 1 pistä lukien 
kaupunginkassaan ennakolta suoritettavasta 650 markan kuukausivuokrasta. 

Sittemmin filosofianmaisteri Ilmoni oli asunut huoneistossa joulukuun 
I p:ään ja suori t tanut vahvistetun vuokran täl tä ajalta, mut ta kieltäytynyt 
allekirjoittamasta edellä mainit tua vuokrasopimusta ja samalla sitoutunut 
jä t tämään huoneiston kaupungin vapaasti käytettäväksi. Rahatoimikamari 
päät t i 8) tyytyä tähän. 

Herttoniemen huvilat vuokrattiin 9) kesäksi seuraavista vuokramääristä 
alla mainituille henkilöille: huvila n:o 8 arkkitehti B. Aminoffille 2,500 mar-
kasta, huvila n:o 9 neuvosmies K. Furuhjelmille 1,800 markasta, huvila n:o 
9 a rahatoimikamarin asiamiehelle M. Wilskmanille 2,000 markasta, huvila 
n:o 9 b avustavalle kassanhoitajalle W. Erikssonille 2,000 markasta,huvila 
n:o 10 rahatoimikamarin sihteerille A. Ervastille 2,500 markasta, huvila n:o 
I I maistraatin aktuaarille F. Landgrenille 1,200 markasta, huvila n:o 12 
kaupunginkassanhoitaja E. G. Hellströmille 1,800 markasta, huvila n:o 14 
maistraatinsihteeri F. Hasselblattille 1,200 markasta sekä huvila n:o 16 Hyvö-
sen lastenkodille 3,000 markasta. Vuokrat oli suoritettava kahdessa erässä, 
puolet kesä- ja loput syyskuun kuluessa. 

Huvila n:o 15 vuokrat t i in 1 0 ) piirustaja E. Monnille yhdeksi vuodeksi 
lukien kesäkuun 1 p:stä 4,800 markan vuosivuokrasta, huvila n:o 20 poliisi-
konstaapeli T. Salmelalle yhdeksi vuodeksi lukien kesäkuun 1 p:stä 2,400 
markan vuosivuokrasta, huvila n:o 21 työmies K. V. Äbergille niinikään yh-
deksi vuodeksi kesäkuun 1 p:stä lukien 3,600 markan vuosivuokrasta, mikä 
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sopimus sittemmin purettiin huvila n:o 22 työmies O. Kielille vuoden ajaksi 
lukien kesäkuun 1 prstä 2,200 markan vuosivuokrasta, huvila n:o 23 Osakeyhtiö 
Brändö Material aktiebolagille vuoden ajaksi kesäkuun 1 p:stä lukien 3,000 
markan vuosivuokrasta sekä n. s. Gaddin huvila seppä A. Gaddille kesän ajaksi 
300 markan maksusta. 

Herttoniemen huvila n:o 21 vuokratti in2) työmies Holmströmille marras-
kuun 1 p:stä 1927 kesäkuun 1 prään 1928 250 markan kuukausivuokrasta. 
Huvilaa nro 20 koskeva vuokrasopimus siirrettiin 3) lokakuun 1 prstä räätäli 
J . Lammensivulle. 

Herttoniemessä oleva n. s. Hällströmin huvila vuokrat t i in 4 ) Helsingin 
hiihtäjille tammi—maaliskuuksi 1928 1,000 markan ennakkovuokrasta sekä 
Raittiusyhdistys Riennolle kesäkaudeksi 1928 1,500 markan vuokrasta, joka 
yhdistyksen ennen kesäkuun 15 prää oli suoritettava kaupunginkassaan. Eh-
doksi määrätti in kummassakin tapauksessa, että yhdistysten tuli korvata kau-
pungille huvilalle vuokra-aikana mahdollisesti koituvat vahingot. 

Eräs Mustikkamaan huvila vuokrat t i in 5 ) kesäksi 1927 perämies A. Oster-
ille 2,000 markan vuokrasta. 

Erään kesäksi 1926 toimit taja Y. Räisäselle vuokratun Mustasaaren 
huvilan vuokra alennetti in6) 2,000 markasta 1,500 markkaan, koska vuokraa-
mista koskeva päätös oli tehty vasta kesäkuussa. 

Eräs Mustasaaressa oleva huvila vuokrat t i in 7) kesäksi 1927 intendentti 
R. Palmgrenille 1,000 markan vuokrasta, joka viimeistään heinäkuun 1 pmä 
oli suoritettava kaupunginkassaan. 

Eräs Palosaaren huvila vuokratti in 8) Korkeasaaren ravintolan vuokraa-
jalle F. Joffsille toukokuun 1 prstä 1927 joulukuun 31 prään 1931 10,000 mar-
kan vuosivuokrasta sekä velvoittamalla vuokraaja vuokrakauden kuluessa 
kustantamaan tarpeelliset sisäkorjaukset. 

Yaltion retkeilylautakunnan anottua, että kaupunki ilmaiseksi luovut-
taisi huoneiston maaseudulta retkeilylle saapuvien koululasten majoituspai-
kaksi, rahatoimikamari pää t t i 9 ) ilmoittaa lautakunnalle, että yhdistykselle 
Arbetets vänner i Tölö vuokrat tu Dagmarinkadun varrella oleva huoneisto 
oli vapaasti käytettävissä toukokuun 15 pm ja syyskuun 15 prn välisenä ai-
kana ilman edelläkäypää ilmoitusta, mut ta että yhdistykselle muina vuoden 
aikoina oli annettava ilmoitus asiasta vähintään kuukaut ta ennen retkikunnan 
saapumista, minkä ohessa lautakunnan oli huolehdittava huoneiston siivo-
uksesta. 

Suomen sosialidemokraattiselle raittiusliitolle r. y. myönnett i in1 0) lupa 
käyt tää erästä Kaarlenkadun varrella olevaa kioskia arpojen myyntiin loka-
kuun 30 prn ja marraskuun 6 prn välisenä aikana. 

Kutsuntahuoneistot. Asevelvolliskutsuntaa varten luovutettiin1 1) ent. Dag-
marinkadun kansakoulurakennus (Tunturilaakson alue). 

Kunnan työväenasuntojen vuokralaisten kotipaikkaoikeus. Köyhäinhoito-
lautakunnan huomautet tua, että kunnan työväenasuntoihin oli otettu asu-
maan henkilöitä, joilla ei ollut kotipaikkaoikeutta Helsingissä, ja pidettyä 
tä tä menettelyä sopimattomana rahatoimikamari pää t t i 1 2 ) velvoittaa sosiali-
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lautakunnan mainit tujen asuntojen hallintojaoston sanomaan irti kolmen 
köyhäinhoitolautakunnan mainitseman henkilön kanssa tehdyt vuokrasopi-
mukset, minkä ohessa lautakuntaa kehoitettiin tarkasti valvomaan, että aino-
astaan Helsingin kunnan jäseniä otettiin vuokralaisiksi sekä että kunnan työ-
väenasunnoissa vuoden 1928 kesäkuun 1 p:n jälkeen asui ainoastaan henki-
löitä, joilla oli kotipaikkaoikeus Helsingissä. 

Hätäasunnot. Talonisännöitsijä v e l v o i t e t t i i n v a l v o m a a n , että puret-
taviksi määrä ty t n. s. koleraparakit tyhjennett i in heinäkuun 15 p:ään men-
nessä. 

Rahatoimikamari päät t i 2 ) , et tä Suvilahden kasarmin vuokralaiset sa-
nottaisiin irti muut tamaan kesäkuun 1 p:nä 1928. 

Katajanokan postipakettiosasto. Kata janokan postipakettiosastolle vuok-
ratt i in3) huoneisto Helsingin makasiiniosakeyhtiön sikäläisestä talosta 2,846: 67 
markan kuukausivuokrasta, lämmön korvaus siihen luettuna, kuitenkin edel-
lyttäen, että postipakettiosaston hallussa siihen asti ollut huoneisto samalla 
luovutettiin tullilaitokselle. 

Tulo- ja omaisuusverolautakunnan huoneiston vuokra. Valtiovarainvalio-
kunta myönsi 4) helmikuun 28 p:nä kaupungin valtion tulo- ja omaisuusvero-
lautakunnalle vuodeksi 1927 luovuttaman huoneiston ynnä sen lämmön 
ja valaistuksen korvaukseksi 109,000 markkaa. 

Kaupungin uimalaitokset. Rahatoimikamari pää t t i 5 ) kesäksi 1927 luo-
vut taa Ursinin kallion uimalaitoksen yhdistykselle Helsingfors simsällskap, 
Humallahden uimalaitoksen Helsingin uimareille, Mustikkamaan uimalaitoksen 
Helsingin työväenyhdistyksen voimistelu- ja urheiluseura Jyrylle sekä Kylä-
saaren uimalaitoksen Työväen uimareille velvoittaen yhdistykset Helsing-
fors simsällskap ja Jyry kahtena päivänä luovuttamaan niille vuokratut 
laitokset Työväen uimarien käytettäviksi kilpailujen ja uimanäytösten toi-
meenpanemiseksi, yhdistyksen Helsingin uimarit toukokuun 16, 17 ja 18 
p:ksi luovuttamaan Humallahden uimalaitoksen Työväen urheiluliitolle 
sekä kolme ensin mainittua yhdistystä antamaan 20 vapaalippua Työväen 
uimareille. Talousarvioon uimaseurojen avustamiseksi merkitystä 40,000 
markan suuruisesta määrärahasta myönnettiin yhdistyksille Helsingfors sim-
sällskap, Helsingin uimarit ja Helsingin työväenyhdistyksen voimistelu- ja 
urheiluseura Jyry, jokaiselle 11,000 markkaa ja Työväen uimareille 7,000 
markkaa ehdoin, että asianomaisissa uimalaitoksissa ylläpidettiin eri miesten 
ja naisten osastoja, että kaupungin koulujen oppilaat, poliisi- ja palomiehistö 
sekä kaupungin avustamien leikkikerhojen lapset saivat niissä ilmaiseksi uida 
ja maksutonta uinninopetusta, t . s. että ylläpidettiin täydellisiä uimakouluja, 
että uimalaitosten siisteyttä ja järjestystä valvottiin erittäin huolellisesti sekä 
että kaikki ne yhdistykset, jotka olivat saaneet avustusta, ennen tammikuun 
1 p:ää 1928 antoivat selonteon vuoden 1927 aikaisesta toiminnastaan. 

Samalla rahatoimikamari päätti , et tä Kyläsaaren uimalaitokselle ra-
kennettaisiin uintikilpailurata kiinteine käännöslavoineen. 

Jätkäsaaren uimalaitos vuokrattiin 6) kesän ajaksi herra A. K. Strand-
bergille 1,000 markan kertamaksusta. 

Yhdistys Helsingfors simsällskap oli valit tanut, että sen vuokraaman 
Ursinin kallion uimalaitoksen ympärillä sijaitsevat alueet oli luovutettu va-
rastopaikoiksi, joita käytett i in laitoksen toimintaa häiritseviin tarkoituksiin. 

!) Rkmrin jstn pöytäk. 28 p. kesäk. 4,885 §. — 2) Rkmrin pöytäk. 2 p. elok. 1,084 §. 
— 3) S:n 23 p. syysk. 1,325 §. — 4) Rkmrin jstn pöytäk. 3 p. maalisk. 3,195 § ja 10 p. 
maalisk. 3,232 §. — 5) Rkmrin pöytäk. 27 p. toukok. 842 §. — 6) S:n 7 p. kesäk. 908 §. 
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Tämän johdosta kamari pää t t i 1 ) kehoittaa kyseellisten alueiden vuokraajaa, 
toiminimeä J . N. Syvähuoko, ot tamaan huomioon esitetyt valitukset sekä 
määrätä, että toiminimen tuli keskeyttää toimintansa varastopaikoilla heinä-
kuun 13—15 p:n väliseksi ajaksi, jolloin Helsingfors simsällskap aikoi viettää 
uimalaitoksella 40-vuotisjuhlaansa. 

Seurasaaren uimaranta. Rahatoimikamari osoitti2) käyttövaroistaan enin-
tään 5,600 markkaa hiekan hankkimiseksi Seurasaaren uimarantaan. 

Ravintolain vuokraaminen. Ravintola Kappeli vuokratti in 3) 3 vuodeksi 
lukien tammikuun 1 p:stä 1928 osakeyhtiölle Aktiebolaget Restaurant Börs ja 
vuokramaksu määrätt i in 125,000 markaksi vuodelta 1928, 130,000 markaksi 
vuodelta 1929 ja 140,000 markaksi vuodelta 1930, jolloin kaupungilla kui-
tenkin oli oikeus mainitun vuokrakauden kuluessakin vuoden kuluttua irti-
sanomisesta ottaa ravintola-alue takaisin haltuunsa, jos se kävisi tarpeelliseksi 
Etel. Esplanaadikadun laajentamiseksi. Lupa ravintolan luovuttamiseen näyt-
telyitä, myyjäisiä tai muita senkaltaisia tarkoituksia varten oli jokaisessa eri-
koistapauksessa hankit tava rahatoimikamarilta. Muut siihen asti voimassa 
olleet vuokraehdot jäivät entiselleen. 

Rahatoimikamari päät t i 4 ) , et tä ravintoloitsija K. E. Jonssonin kanssa 
tehty Kaivohuonetta koskeva vuokrasopimus oli pidennettävä 3 vuoden ajaksi 
lukien maaliskuun 1 p:stä 1927; vuosivuokra vahvistettiin 50,000 markaksi 
ja vuokraaja velvoitettiin hänelle aikaisemmin määrät ty jen velvollisuuksien 
lisäksi huolehtimaan ulkohuonerakennusten ja päärakennuksen verannan 
kunnossapidosta; vaihtoehtoisesti sopimus voitiin pidentää 5 vuodeksi, jos 
vuokraaja suostui maksamaan vuokraa 75,000 markkaa vuodessa kahdelta 
viimeiseltä vuodelta. Lopullinen vuokrasopimus teht i in 5 ) ravintoloitsija 
Jonssonin kanssa jälkimmäisen vaihtoehdon mukaisesti. 

Ravintoloitsija Jonsson oikeutetti in6) niin kauan kuin hänen Kaivohuo-
netta koskeva vuokrasopimuksensa oli voimassa pitämään tel t takatosta 
pingoitettuna ravintolan ulkoilmateatterin katselijapaikkain yläpuolelle. 

Aktiebolaget Alphyddan osakeyhtiölle myönnet t i in 7) Alppilan ravintolan 
pidennetty vuokraoikeus kesäkuun 1 p:stä 1927 joulukuun 31 p:ään 1930 75,000 
markan vuosivuokrasta. 

Aktiebolaget restaurant Kaisaniemi osakeyhtiölle myönnet t i in 8) Kaisa-
niemen ravintolan pidennetty vuokraoikeus lokakuun 1 p:stä 1927 joulukuun 
31 prään 1930 45,000 vuosivuokrasta. 

Vuokralle otetut huoneistot. Rahatoimikamari otti kertomusvuonna vuok-
ralle seuraavat huoneistot, joihin alla mainitut kaupungin virastot ja lai-
tokset sijoitettaisiin: 

Osakeyhtiöltä Aktiebolaget Svenska gården Aleksanterinkadun talossa 
n:o 16—18 sijaitsevan viiden huoneen huoneiston kahdeksi vuodeksi kesäkuun 1 
pistä lukien 49,000 markan vuosivuokrasta luovutettavaksi ens. kaupungin-
voudin konttorille; samalla kamari päätt i , et tä mainitun konttorin hallussa 
siihen asti ollut huoneisto oli annettava maistraatin käytet täväksi toisen 
kaupunginvoudin konttorin konttorihuoneiston laajentamiseksi; päätöksen 
kuluvana vuonna aiheut tamat lisäkustannukset oli suoritettava talousarvion 
määrärahasta Arvaamat tomat vuokrat ja vuokrankorotukset 9); 

Rkmrin pöytäk. 21 p. kesäk. 966 §. — 2) Rkmrin jstn pöytäk. 17 p. kesäk. 4,761 §. — 
3) Rkmrin pöytäk. 14 p. kesäk. 944 §. — 4) S:n 18 p. tammik. 85 §. — 5) Rkmrin jstn 
pöytäk. 27 p. tammik. 2,752 §. — 6)Rkmrin pöytäk. 27 p. toukok. 829 §. — 7) S:n 22 p. 
helmik. 313 §. — 8) S:n 22 p. helmik. 314 §. — 9) S:n 20 p. toukok. 799 §. 
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Helsingin makasiiniosakeyhtiöltä Kata janokan korttelissa n:o 189 Raha-
pajanrannan varrella sijaitsevassa makasiinirakennuksessa olevan huoneiston 
kymmenen vuoden ajaksi lukien tammikuun 1 pistä 1928 13,227 markan 
kuukausivuokrasta, joka vuokranantajan neljännesvuosittain oli nostettava 
kaupunginkassasta; huoneisto luovutettaisiin valtionrautateiden satamarata-
konttorille !); 

sosialilautakunnan, ammattiopetuslaitosten johtokunnan ja ammatt i -
oppilaslautakunnan tarpeisiin Ludviginkadun talossa nio 3—5 sijaitsevan 
viisi huonetta, keittiön ja eteisen käsit tävän huoneiston vuoden ajaksi lukien 
kesäkuun 1 pistä 42,000 markan vuosivuokrasta; tästä huoneistosta oli kui-
tenkin yksi huone, palvelijanhuone ja keittiö sosialilautakunnan toimesta 
annettava vuokralle vähintään 8,400 markan vuosivuokrasta 2); 

rakennustarkastuskonttorin tarpeisiin 260 m2in laajuisen Unioninkadun 
talossa nio 20 sijaitsevan huoneiston kolmeksi vuodeksi kesäkuun 1 pistä lukien 
75,000 markan vuosivuokrasta 3); 

oikeusaputoimiston tarpeisiin Aleksanterinkadun talossa nio 16—18 
sijaitsevan yhden huoneen ja salin käsit tävän huoneiston yhden vuoden ajaksi 
lukien kesäkuun 1 pistä 20,000 markan vuosivuokrasta, jolloin vuokranantaja 
sitoutui väliseinällä jakamaan salin kahdeksi huoneeksi sekä toimit tamaan 
tarpeelliset korjaukset 4); 

osakeyhtiöltä Aktiebolaget Svenska gården kolmen huoneen huoneiston 
Aleksanterinkadun talosta nio 16—18 vuoden ajaksi lukien joulukuun 1 pistä 
18,400 markan vuosivuokrasta; huoneisto luovutettaisiin kaupunginviskaa-
leille, mahdollisesti poliisilaitokselle 5); 

poliisilaitoksen lääkärin tarpeisiin erään Uudenmaankadun talossa nio 11 
sijaitsevan huoneiston vuoden ajaksi lukien kesäkuun 1 pistä 1928 700 
markan kuukausivuokrasta 6); 

poliisilaitoksen asepajaa varten kaksi huonetta Kasarminkadun talosta nio 
22 vuoden ajaksi kesäkuun 1 pistä 1926 lukien 380 markan kuukausivuokrasta7); 

Käpylän aluelääkärille vastaanottohuoneen sekä potilaiden odotushuo-
neen y. m. käyttöoikeuden mainitun lääkärin omistamasta Sampsantien 22issa 
sijaitsevasta talosta kahden vuoden ajaksi lukien kesäkuun 1 pistä 500 markan 
kuukausivuokrasta 8); 

leskirouva M. Juslinilta vastaanottohuoneiston Pasilan aluelääkärille 
Hertankadun talosta nio 12 kolmeksi vuodeksi lukien kesäkuun 1 pistä 1928 
950 markan kuukausivuokrasta, siihen luettuna käytetyn sähkövalaistus-
virran ja veden korvaus9); 

l ihantarkastamon tarpeisiin Salomoninkadun talossa nio 3 sijaitsevan 
huoneiston yhdeksi vuodeksi lukien kesäkuun 1 pistä 100,000 markan vuok-
rasta 10); 

maidontarkastuslaboratoorille Salomoninkadun talossa nio 5 sijaitsevan huo-
neiston vuoden ajaksi lukien kesäkuun 1 pistä 12,000 markan vuosivuokrasta10); 

maidon- ja lihantarkastamojen laboratoorille kaksi huonetta1 1) Salomonin-
kadun talosta nio 3 1,000 markan kuukausivuokrasta; vastaanotto tapahtuisi 
tammikuun 1 pinä 1928; huoneiden kuntoonsaattamiseksi kamari myönsi 

J) Rkmrin jstn pöytäk. 28 p. jouluk. 7,443 §. — 2) S:n 3 p. maalisk. 3,222 §; vrt. tä tä 
kert. s. 176. — 3) Rkmrin pöytäk. 5 p. huhtik. 561 § ja rkmrin jstn pöytäk. 29 p. huhtik. 
3,936 §. — 4) Rkmrin jstn pöytäk. 19 p. toukok. 4,325 §. — 5) Rkmrin pöytäk. 25 p. mar-
rask 1,734 §. — 6) Rkmrin jstn pöytäk. 19 p. lokak. 6,505 §. — 7) S:n 3 p. maalisk. 3,199 §. 
— s) S:n 27 p. toukok. 4,383 §. — 9) Rkmrin pöytäk. 22 p. marrask. 1,710 §. — 10) Rkm-
rin jstn pöytäk. 17 p. helmik. 3,054 §. — n ) Rkmrin pöytäk. 13 p. syysk. 1,262 §. 
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käyttövaroistaan 4,000 markan määrärahan; edellä mainit tuna ajankohtana 
oli kaksi vahtimestarin asunnoksi käytet tyä huonetta annettava talonomista-
jan, Maanviljelijäin maitokeskusliikkeen, vapaasti käytettäväksi; 

ammattientarkastuksen tarpeisiin Länsirannan talossa n:o 12 sijaitsevan 
kaksi huonetta käsittävän huoneiston1) helmikuun 1 p:stä 1927 kesäkuun 
1 p:ään 1928 950 markan kuukausivuokrasta; tarkastuksen hallussa siihen asti 
ollut huoneisto oli luovutettava terveydellisten tutkimusten laboratoorin 
vahtimestarin asunnoksi 2); 

Käpylän suomenkieliselle kansakoululle vuokrattiin edelleen ja kesäkuun 
1 p:ään 1929 aikaisemmin voimassa ollein ehdoin Käpylän seuratalo osake-
yhtiön, varatuomari H. Jägerroosin ja pastori S. Sinisalon omistamat Käpylän 
puutarhaesikaupungissa olevat huoneistot sekä sitäpaitsi Osakeyhtiöltä Hel-
singin kansanasunnot kolme huonetta ja keittiö kahden vuoden ajaksi kesä-
kuun 1 p:stä lukien ja 950 markan kuukausivuokrasta; päätöksen aiheut tamat 
lisäkustannukset oli suoritettava talousarvion tililtä Arvaamat tomat vuokrat 
ja vuokrankorotukset; rakennuskonttorille annettiin tehtäväksi suorituttaa 
erinäisiä tarpeellisia korjauksia viimemainitussa huoneistossa, mihin tar-
koitukseen kamari käyttövaroistaan myönsi 1,000 markkaa; vuokrakauden 
pääty t tyä oli huoneisto palautettava entiseen kuntoonsa 3); 

ruotsinkielisille kansakouluille erään Käpylässä sijaitsevan huoneiston 
heinäkuun 15 p:stä 1927 kesäkuun 1 p:ään 1928 1,750 markan kuukausivuok-
rasta; vuokranantaja, rakennusmestari O. Vuorio, velvoitettiin, jos kaupunki 
sitä halusi, avaamaan ovi kahden sopimuksessa tarkemmin mainitun huoneen 
välille; kuluvan vuoden osalle tulevat vuokrakustannukset oli suoritettava 
talousarvion tililtä Arvaamat tomat vuokrat ja vuokrankorotukset 4); 

yleiselle ammattilaiskoululle sen hallussa siihen asti olleen Osakeyhtiö 
Julius Tallbergin omistamassa Aleksanterinkadun talossa n:o 21 sijaitsevan 
huoneiston vuoden ajaksi lukien kesäkuun 1 p:stä 1928 170,000 markan vuosi-
vuokrasta 5); 

kirjapainokoulun tarpeisiin sen hallussa siihen asti olleen Keskusosuus-
liike Hankkijan Salomoninkadun l:ssä olevan talon huoneiston kesäkuun 1 
p:stä 1928 60,000 markan vuosivuokrasta 6); 

työväenopiston ruotsinkieliselle osastolle Ritarikadun talossa n:o 5 sijait-
sevan huoneiston viideksi vuodeksi lukien tammikuun 1 p:stä 1928 80,000 
markan vuosivuokrasta 7); 

Pääskylän kansanlastentarhalle Kulmalankadun talossa n:o 2 sijaitsevan 
huoneiston vuoden ajaksi kesäkuun 1 p:stä lukien 21,000 markan vuosivuok-
rasta 8); 

kaupunginkirjaston Töölön haaraosaston laajentamiseksi erään Rune-
berginkadun talon n:o 69 myymälähuoneiston viideksi vuodeksi lukien kesä-
kuun 1 p:stä 14,400 markan vuosivuokrasta, lämpö mukaan luettuna 9); 

musiikkilautakunnan tarpeisiin Fazerin musiikkikaupan yhteydessä ole-
van kahden huoneen huoneiston kesäkuun 1 p:stä vuoden loppuun 1,400 
markan kuukausivuokrasta, halot mukaan luettuina l0); 

Venäläiseltä hyväntekeväisyysyhdistykseltä Suomessa 14 huonetta It. 
Viertotien varrella olevan ent. venäläisen kansakoulun ensimmäisestä ja toisesta 

Rkmrin jsin pöytäk. 27 p. tammik. 2,793 §. — 2) Vrt. v:n 1926 kert. s. 157. — 
3) Rkmrin pöytäk. 17 p. toukok. 777 §. — 4) S:n 5 p. heinäk. 1,018 §. — 5) S:n 30 p. 
jouluk. 1,938 §. — 6) S:n 8 p. marrask. 1,628 §. — 7) S:n 13 p. syysk. 1,264 §. — 8) S:n 8 
p. huhtik. 582 §. — 9) S:n 11 p. tammik. 33 §. — 1()) Rkmrin jstn pöytäk. 24 p. helmik. 
3,135 §. 
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kerroksesta viideksi vuodeksi lukien kesäkuun 1 p:stä 1928; vuosivuokra olisi 
70,000 markkaa, minkä ohessa vuokralaisen tuli suorittaa 7 / l 8 lämmitys-
kustannuksista 1); 

Helsingin puhelinyhdistykseltä sen omistamat Kaarlenkadun talon n:o 
11 huoneistot lukuunot tamatta 30 m2:n pinta-alaa toisessa kerroksessa, yhdeksi 
vuodeksi lukien kesäkuun 1 pistä 50,000 markan vuokrasta; aikaisempaan 
vuokrasopimukseen sisältynyt määräys, et tä kaupungin vuokrakauden päät-
tyessä tuli palauttaa huoneisto entiseen kuntoonsa, oli poistettava 2); 

keittiön, joka aikaisemmin oli kuulunut köyhäinhoitolautakunnan Yrjön-
kadun kanslian hallussa olevaan huoneistoon, kahden vuoden ajaksi lukien 
kesäkuun 1 p:stä 400 markan kuukausivuokrasta; kuluvan vuoden osalle 
tulevat menot, 2,800 markkaa, oli suorit tettava arvaamattomia vuokria varten 
varatusta talousarvion määrärahasta 3); sekä 

Kata janokan korttelissa n:o 151 Sipulisaarenkadun varrella olevan va-
rastorakennuksen n:o 5 kellariosaston vuoden ajaksi lukien tammikuun 1 pistä 
1928 975: 65 markkaan korotetusta kuukausivuokrasta 4). 

3. Muut kaupungin kiinteää omaisuutta koskevat asiat. 
Kaupunginasemakaavain laatiminen. Rahatoimikamari pää t t i 5 ) kaupun-

gin yleisten töiden hallitukselle lähetettävässä kirjelmässä lausua mielipitee-
nään, että kaupunginasemakaavaehdotuksia laadittaessa aina olisi suunnitel-
tava yleistä liikennettä varten tarkoitet tu kulkutie istutusten ja niiden vie-
reisten tonttien rajaviivaa pitkin. 

Kaupunginasemakaavain fotostaattijäljennökset. Rakennuskonttori oli 
anonut määrärahaa fotostaatti jäljennösten hankkimiseksi kaikista vuosina 
1875—1925 vahvistetuista kaupunginasemakaavoista ja kaupunginasema-
kaavan muutoksista. Näitä jäljennöksiä saisivat rahatoimikamari, kaupungin-
valtuuston kanslia sekä kaupunginmuseo jokainen yhden sarjan. Rahatoimi-
kamari myöntyi 6) anomukseen ja osoitti tähän tarkoitukseen käyttövaroistaan 
10,000 markkaa. 

Leppäsuon alue. Maistraatin lähetekirjelmän johdosta, joka koski Osa-
keyhtiö M. G. Steniuksen uudistettua anomusta, että sille annettaisiin Leppä-
suon alueen nio 68 a kauppakirja, rahatoimikamari antamassaan vastauk-
sessa pää t t i 7 ) esittää, ettei yhtiön anomus aiheuttaisi toimenpidettä, koska 
lunastushinnan suuruutta ei ollut lopullisesti määrät ty . Kaupungin yleisten 
töiden hallitusta kehoitettiin kaupunginasemakaava-arkkitehdin kamarin 
kehoituksesta jo laatimaa piirustusta noudattaen laadit tamaan ja kamarille 
lähet tämään ehdotus Leppäsuon palstain niot 68 a ja 68 b sekä niihin rajoit-
tuvien alueiden kaupunginasemakaavaksi. 

Jaoituskaavat. Rahatoimikamari hyväksyi8) Kumpulan omakotialueen 
korttelien niot 923—929 jaoituskaavat. 

Tonttien yhteenrakentaminen. Autonkuljet taja E. A. Hellstenille myön-
net t i in 9) oikeus rakennuttaa yhteen Pasilankadun tont i t niot 29 ja 31 ehdoin, 
et tä tällöin noudatetti in rakennusjärjestyksen määräyksiä. 

Rkmrin pöytäk. 25 p. lokak. 1,521 § ja 15 p. marrask. 1,680 §. — 2) S:n 1 p. maa-
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