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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-
lisk. 342 §. — 3) S:n 15 p. helmik. 263 §. — 4) S:n 13 p. syysk. 1,252 §. — 5) S:n 4 p., 
marrask. 1,596 §. — 6) Rkmrin jstn pöytäk. 3 p. helmik. 2,870 §. — 7) Rkmrin pöytäk. 
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Tonttirajain korkeusasemat. Kaupungin yleisten töiden hallitusta kehoitet-
t i i n h y v i s s ä ajoin ennen jokaista vuodenvaihdetta lähet tämään vahvistetta-
vaksi ehdotukset niiden tonttien rajalinjain korkeusasemiksi, jotka seuraavana 
vuonna tarjottaisiin myytäviksi tai rakennutettaisiin. 

Rahatoimikamari pää t t i 2 ) maistraatille ehdottaa, että erinäisten X—XV 
kaupunginosain korttelien korkeusrajat vahvistettaisiin. 

Saapuneen ilmoituksen mukaan maistraatt i oli joulukuun 3 p:nä vahvis-
tanu t XIV kaupunginosan korttelin n:o 505 tontt i rajain korkeusmääräykset3) . 

Kulkutautisairaalan alue. Rahatoimikamari hyväksyi 4) periaatteellisesti 
kulkutautisairaalan alueen rajain uudestaanjärjestelyä koskevan ehdotuksen. 

Tonttien nimitykset. Osakeyhtiö P. Sinebrychoff oli anonut, et tä raha-
toimikamari ryhtyisi toimenpiteisiin, jotta yhtiön omistamat Hietalahdenran-
nan tont i t n:ot 1, 2 ja 3, jotka kaupungin tont t ikir jaan oli merkit ty varasto-
tonteiksi, merkittäisiin kaupunginasemakaavaan tehdastonteiksi, mut ta ka-
mari päät t i 5) ilmoittaa yhtiölle, ettei kamari katsonut voivansa puoltaa kyseel-
listä anomusta, ellei kaupunki saanut hyvitystä jossakin muodossa. 

Osoitenumerot. Kaupungin yleisten töiden hallituksen ehdotuksen Vilhon-
vuorenkujan varrella olevien talojen osoitenumeroiksi rahatoimikamari lähet-
t i 6) puoltolauseineen maistraatille. 

XII kaupunginosan etupihat. X I I kaupunginosan vahvistetussa kaupungin-
asemakaavassa oli joidenkin tonttien ja niihin kuuluvien katuosuuksien vä-
lille jä te t ty maakaistale, jonka omistusoikeus kuului kaupungille ja joka oli 
tarkoitet tu vastaista kadun leventämistä varten. Epäselvyyttä oli kuitenkin 
esiintynyt siitä, kuuluiko kyseellisten alueiden tasoittaminen sekä niillä olevien 
istutusten kuntoonpano ja kunnossapito kaupungille vai tonttien omistajille, 
ja rahatoimikamari pää t t i 7 ) mielipiteenään lausua, että kaupunki oli vel-
vollinen huolehtimaan edellä mainituista tehtävistä, ellei tont te ja myytäessä 
vastedes toisin sovittu. Samalla kamari kehoitti kaupungin yleisten töiden 
hallitusta ot tamaan tämän seikan huomioon kyseellisiä tont te ja arvioidessaan. 

Etupihan kuntoonpaneminen. Asunto-osakeyhtiö Loviisankatu 3 oli ano-
nut, että sen omistamaan Loviisankadun tontti in nro 3 kuuluva etupiha, 
jonka yhtiö oli velvollinen is tut tamaan ja pitämään kunnossa, kaupungin toi-
mesta pantaisiin sellaiseen kuntoon, että tont t i voitiin rakennuttaa, mikä 
edellytti kallionlouhintaa. Rahatoimikamari osoitt i8) tähän tarkoitukseen 
Yleisten töiden pääluokassa olevista käyttövaroistaan 44,000 markkaa. 

Rautatieaseman edustalla oleva aukio. Rautatiehallitus oli tiedustellut, 
suostuiko kaupunki valtionrautateiden kustannuksella suorittamaan erinäisiä 
järjestelytöitä rautatieaseman edustalla, ja rahatoimikamari pää t t i 9 ) ilmoit-
taa rautatiehallitukselle, että kaupunki suostui 90,360 markan korvauksesta 
suorit tamaan kyseelliset työt . Hallitus hyväksyi 1 0) kamarin tarjouksen. 

Määrärahain myöntäminen siistimistöitä varten. Rahatoimikamari myönsi 
käyttövaroistaan 3,000 markkaa puhtaanapitolaitokselle11) ja 10,000 markkaa 
rakennuskonttorille12) käytettäväksi erinäisiin siistimistöihin kamarin kanslian 
osoitusten mukaisesti. 

Katukilvet. Koska kaupunki uuden poliisijärjestyksen määräysten mu-
kaan oli velvollinen hankkimaan katukilvet kaikkiin kulmataloihin, rahatoi-

Rkmrin pöytäk. 30 p. elok. 1,197 §. — 2) S:n 18 p. maalisk. 461 §. — 3) Rkmrin 
jstn pöytäk. 21 p. jouluk. 7,322 §; ks. myös tätä kert. s. 104. — 4) Rkmrin pöytäk. 22 p. 
huhtik. 637 §. — 5) S:n 29 p. huhtik. 669 §. — 6) S:n 28 p. tammik. 145 §. — 7) S:n 18 
p. helmik. 277 §. — 8) S:n 18 p. helmik. 276 §. — 9) S:n 9 p. elok. 1,106 §. — lft) S;n 30 
p. elok. 1,190 §. — " ) S;n 14 p. kesäk. 925 §. — 12) S:n 21 p. kesäk. 965 f. 
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mikamari pää t t i 1 ) kehoittaa kaupungin yleisten töiden hallitusta laaditta-
maan ja jä t tämään kamarille ehdotukset mainit tujen kilpien normaalityypeiksi. 
Sittemmin rahatoimikamari hyväksyi2) tämän johdosta laaditun A:lla mer-
kityn ehdotuksen. 

Viitaten poliisijärjestyksen määräyksiin Asunto-osakeyhtiö Tunturi-
laaksonkatu 15 anoi, et tä kaupunki korvaisi yhtiölle katukilpien panettami-
sesta sen omistamaan kulmataloon aiheutuneet kustannukset, mut ta koska 
kamarille jä te t ty lasku koski vuot ta 1925, jolloin talonomistaja silloin voi-
massa olleen poliisijärjestyksen mukaisesti oli velvollinen suorittamaan ky-
seelliset kustannukset, rahatoimikamari epäsi3) anomuksen. 

Liikenteen]ärjestely. Maistraatilta päätetti in 4) anoa Hakasalmenkadun 
liikenteen järjestelemistä Liittopankki osakeyhtiön mainitun kadun tontilla 
n:o 5 tekeillä olevan uudisrakennuksen kohdalla. 

Korokkeet. Liikenteenjärjestelykomitean ehdotuksesta rahatoimikamari 
osoitti5) tällaisiin tarkoituksiin varatusta talousarvion määrärahasta 12,000 
markkaa kolmen uut ta mallia olevan, raudasta ja lasista rakennetun sekä sisä-
puolelta valaistun korokkeen hankkimiseksi sekä 5,000 markkaa siihen asti 
käytet tyä mallia olevan korokkeen rakentamiseksi Runeberginkadun ja Länt . 
Viertotien kulmaukseen. Liikenteenjärjestelykomitealle annettiin tehtäväksi 
ehdottaa uusien korokkeiden paikat sekä tiedustella raitiotie- ja omnibus-
osakeyhtiöltä, oliko mahdollista järjestää raitioteiden varsille kadunkulma-
uksiin tuleviin korokkeihin valomerkinantolaitteet. 

Stenbäckinkadun ja Länt. Viertotien kulmaukseen pääte t t i in 6 ) raken-
nut taa kaksi koroketta, mihin tarkoitukseen rahatoimikamari osoitti 8,000 
markkaa edellä mainitusta talousarvion määrärahasta. 

Samasta määrärahasta päätett i in 7) osoittaa 4,000 markkaa korokkeen 
rakentamiseksi rait iotiematkustajia varten Hietalahden pohjoisrantaan. 

Sähkövaroitusmerkkilaite. Maistraatille antamassaan lausunnossa kamari 
i lmoitt i8) ettei sillä ollut mitään muistut tamista sitä vastaan, et tä auto-
maattisia valomerkkilaitteita asetettiin Antin- ja Länt . Heikinkadun kul-
maukseen Raitiotie- ja omnibusosakeyhtiön ehdottamalla tavalla, minkä 
ohessa kamari osoitti käyttövaroistaan 250 markkaa yhtiön ehdottaman 
kolmionmuotoisen varoitustaulun hankkimiseksi mainit tuun kulmaukseen. 

Sörnäsin ja Kulosaaren väliset liikenneväylät. Raitiotie- ja omnibusosa-
keyhtiö oli ehdottanut, että kaupunki hankkisi itselleen Sörnäsistä Kulosaa-
reen ja edelleen Kulosaaren mantereelle vieväin liikenneväyläin joko omistus-
tai vapaan käyttöoikeuden samalla kuin yhtiö suunnitteli Kulosaareen vievän 
raitiotielinjan ostamista. Rahatoimikamari päät t i 9) , et tä asiasta ryhdyt tä i -
siin osakeyhtiöiden Brändö spärvägsaktiebolag ja Aktiebolaget Brändö villa-
stad sekä Kulosaaren huvilakaupunkikunnan kanssa neuvotteluihin, joissa 
myöskin Raitiotie- ja omnibusosakeyhtiön tuli olla edustettuna. Kaupungin 
edustajiksi kamari valitsi kaupunginjohtaja A. Castrenin ja johtaja I. Lind-
forsin, joiden tuli tarkemmin päät tää neuvottelujen laajuudesta sekä siitä, missä 
järjestyksessä kysymyksen eri yksityiskohdat otettaisiin käsiteltäviksi. 

Tien kuntoonpanettaminen. Rahatoimikamari osoitti10) käyttövaroistaan 
10,000 markkaa Brändön tilan länsirajan ja Herttoniemen museon länsi-
puolella kulkevan ajotien välisen tien kuntoonpanettamiseksi. 

!) Rkmrin pöytäk. 18 p. helmik. 282 §. — 2) S:n 30 p. elok. 1,191 §. — 3) S:n· 18 p. 
helmik. 291 §. — 4) S:n 21 p. kesäk. 969 §. — 5) S:n 14 p. kesäk. 920 §. — 6) S:n 28 p. 
kesäk. 991 §. — 7) S:n 1 p. helmik. 179 §. — 8) S:n 4 p. helmik. 203 §. — 9 j S:n 19 p. 
huhtik. 613 §. — 10) S:n 9 p. elok. 1,120 §. 
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Oikeus tien käyttämiseen. Suomen sokeri osakeyhtiö oikeutettiin edel-
leenkin käyt tämään Töölön sokeritehtaan vuokra-alueelta Eläintarhan-
tielle vievää väliaikaista tietä, joka oli rakennettu suoritettaessa laajennus-
töitä Länt. Viertotiellä. Luvan myöntämisen ehdoksi määrätt i in, että tie 
pantiin hyvään kuntoon rakennuskonttorin ohjeiden mukaisesti, et tä Eläin-
tarhantien puoleinen portti yleensä pidettiin suljettuna sekä että ympäristö 
muuten järjestettiin. 

Hakattujen kivien osto. Helsingin rakennustyöväen teollisuusneuvoston 
r. y. ja Helsingin kunnantyöntekijäin keskusneuvoston tekemän esityksen, 
ettei kaupunki ostaisi nupu- eikä reunakiviä muilta paikkakunnilta, rahatoimi-
kamari pää t t i 2 ) evätä, koska nupukiviä ajoittain oli pakko hankkia muualta, 
jotta katurakennustyöt eivät keskeytyisi, sekä koska kivenhakkuutyötä 
ei aina voitu riittävässä määrässä järjestää kaupungissa. 

Katujen kiveäminen nupukivillä. Sen johdosta et tä maistraatt i yhä suu-
remmassa määrässä oli alkanut vaatia katujen kiveämiseen käytettäväksi 
nupukiviä, kamari pää t t i 3 ) kehoittaa kaupungin yleisten töiden hallitusta 
antamaan lausuntonsa siitä, eikö kaupungin rakennuskonttorin tulisi hankkia 
niin suuria nupukivimääriä, et tä ne riittäisivät myöskin yksityisten talojen 
katuosuuksien kiveämiseen, sekä myös ottaa työ suorittaakseen, jolloin kau-
pungin tulisi lukea hyväkseen kohtuullinen liikevoitto. 

Hyvösen lastenkoti. Talonisännöitsijän anottua 28,118 markan suuruista 
määrärahaa Kotkankadun talon n:o 14—16 katuosuuden kiveämistä varten 
rahatoimikamari päätt i 4), et tä kyseellinen työ kustannettaisiin G. V. Hyvösen 
lahjoitusrahaston kuluvan vuoden tuloilla. 

Kiintopisteet. Huomauttaen, et tä suuri osa niistä kiintopisteistä, joita oli 
sijoitettu kaupungin katujen varsille korttelien kulmauksiin, rakennustöitä 
suoritettaessa oli tullut muutetuksi, joko siirretyksi asemiltaan tai kokonaan 
hävitetyksi, kaupungin yleisten töiden hallitus anoi, et tä kaupungingeodee-
tille myönnettäisiin 50,000 markan suuruinen määräraha koko kiintopiste-
verkon tarkistamista varten. Tähän myöntyen kamari osoitt i5) anotun 
rahamäärän Yleisten töiden pääluokkaan merkityistä käyttövaroistaan. 

Mustikkamaalla suoritetut tasoitustyöt. Koska Helsingin työväenyhdistys oli 
antanut suorittaa erinäisiä tasoitustöitä Mustikkamaan ulkoilmateatterin 
alueella, kamari määräsi 6) yhdistykselle maksettavaksi t ä tä tarkoitusta varten 
talousarvioon merkityn määrärahan, 10,000 markkaa. 

Katujen tasoittaminen. Yleisten töiden pääluokkaan merkityistä käyttö-
varoistaan rahatoimikamari osoitti 7) 19,000 markkaa Kaisaniemenkadun 
tasoittamiseen tontin n:o 5 kohdalta. 

Edelleen kamari päät t i 8) vuoden 1928 talousarvion Yleisten töiden pää-
luokkaan merkityistä käyttövaroistaan osoittaa 100,000 markkaa Penger-
kadun tasoittamiseen korttelin nro 340 tontin n:o 17 kohdalta sekä kehoittaa 
kaupungin yleisten töiden hallitusta mikäli mahdollista panet tamaan työt 
käyntiin heti vuoden 1928 alusta. 

Kansakoulun pihamaan tasoittaminen. Ruotsinkielisten kansakoulujen 
johtokunnan esitettyä, että Topeliuksenkadun kansakoulutalon koko pihamaa 
tasoitettaisiin, rahatoimikamari päät t i 9), ettei pihamaan tasoit tamattomalla 

!) Rkmrin pöytäk. 18 p. marrask. 1,688 §. — 2) S:n 8 p. maalisk. 409 §. — 3) S:n 
14 p. kesäk. 943 §. — 4) S:n 28 p. kesäk. 992 §. — 5) ,S:n 4 p. maalisk. 367 §. — 6) Rkm-
rin jstn pöytäk. 2 p. elok. 5,303 §. — 7) Rkmrin pöytäk. 6 p. toukok. 710 §. — 8) S:n 
30 p. jouluk. 1,941 §. — 9) S:n 14 p. tammik. 68 §. 
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osalla olevia perunapalstoja enää annettaisi vuokralle, sekä kehoittaa rakennus-
konttoria ot tamaan talteen niillä olevan ruokamullan, vastaanot tamaan alu-
eelle täytemaata sekä rakennut tamaan aitauksen pihamaan tasoitetun ja 
tasoi t tamat toman osan välille. 

Kansanlastentarhan leikkikenttä. Rahatoimikamari päät t i 1) , et tä Kumpu-
lankadun vuokratontt i n:o 4, jota Kotivaran kansanlastentarha käyt t i leikki-
kenttänä, salaojitettaisiin ja aidattaisiin uudestaan, ja osoitti tähän tarkoi-
tukseen käyttövaroistaan 16,000 markkaa. 

Nikkilän sairaala. Nikkilän sairaalan ylilääkäri oli lausunut suotavaksi, 
et tä mainitun sairaalan alue tasoitettaisiin ja sinne järjestettäisiin istutuksia 
ja teitä, sekä ilmoittanut, että kyseellinen työ voitiin suorittaa sairaalan omin 
työvoimin, mut ta että työsuunnitelman laatiminen olisi uskottava ammatt i -
miehelle. Tämän johdosta kamari antoi2) kaupunginasemakaava-arkkitehdille 
tehtäväksi laatia pyydetyn suunnitelman. 

Puhtaanapitolaitosta kehoitett i in3) kesän aikana valelemaan Käpylän 
Pohjolankatua sulfiittilipeällä. 

Kaisaniemen puisto. Kaupungin yleisten töiden hallitus oikeutett i in4) 
käyt tämään Kaisaniemen puiston kuntoon saattamista varten myönnetystä 
määrärahasta 72,200 markkaa Liisankadun suuntaan kulkevan mainitun 
puiston pääkäytävän kuntoon saattamiseksi. 

Istutusten hoito. Helsingin evankelis-luterilaisten seurakuntain kirkko-
hallintokunta ilmoitti5) hyväksyneensä kaupungin tarjouksen huolehtia Johan-
neksenkirkon ja Kallion kirkon viereisten istutusten hoidosta ja kunnossa-
pidosta kolmen vuoden aikana lukien tammikuun 1 pistä 1927 yhteensä 26,000 
markan vuotuismaksusta. 

Uusia istutuksia. Rahatoimikamari hyväksyi6) periaatteessa kaupungin 
yleisten töiden hallituksen laatimat Ehrensvärdintien tontin n:o 23 ja Vuorimie-
henkadun tontin n:o 5 edustalle järjestettävien istutusten ehdotukset. 

Osakeyhtiö Runeberginkatu nro 28 oli t a r jou tunut suorit tamaan kaupun-
gille kerta kaikkiaan 27,500 markkaa istutuksen järjestämiseksi Runebergin-
ja Caloniuksenkatujen kulmaukseen ehdoin, että kaupunki otti huolehtiak-
seen sen hoidosta ja kunnossapidosta. Rahatoimikamari pää t t i 7 ) hyväksyä 
tarjouksen edellyttäen, et tä istutusten vaatima kaupunginasemakaavan 
muutos asianmukaisesti vahvistettiin. 

Puiden istuttaminen. Rahatoimikamari osoitti8) talousarvioon puiden istut-
tamista varten merkitystä määrärahasta 20,275 markkaa uusien puiden is-
tuttamiseksi Bulevardinkadulle, 11,170 markkaa puiden istuttamiseksi Pieta-
rinkadun länsiosaan sekä 55,000 markkaa puiden istuttamiseksi Kotkankadulle 
Viipurin- ja Pasilankatujen välille. 

Viemärijohto. Rahatoimikamari päät t i 9 ) , et tä viemärijohto rakennet-
taisiin siitä Sörnäsissä olevasta rakennuksesta, joka oli sisustettu satama-
työntekijäin ruokailu- ja odotushuoneeksi, sekä osoitti tähän tarkoitukseen 
25,000 markkaa Yleisten töiden pääluokkaan merkityistä käyttövaroistaan. 

Katuvalaistus. Rahatoimikamari päät t i 1 0 ) , et tä katuvalaistus puoliyö-
lampuin lopetettaisiin toukokuun 17 prnä ja aloitettaisiin jälleen elokuun 6 prnä 

Rkmrin pöytäk. 11 p. helmik. 233 §. — 2) Srn 7 p. kesäk. 909 §. — 3) Sm 2 p. elok. 
1,094 §. —- 4) Sm 6 p. huhtik. 715 §. — 5) Rkmrin jstn pöytäk. 17 p. helmik. 3,006 §; ks. 
v:n 1926 kert. s. 167. — 6) Rkmrin pöytäk. 20 p. jouluk. 1,880 §. — 7) Srn 13 p. elok. 
1,152 § ja 23 p. svysk. 1,319 §. — 8) Srn 23 p. elok. 1,153 sekä 14 p. lokak. 1,450 ja 1,451 §. 
— 9) Srn 13 p. syysk. 1,251 — 10) Srn 17 p. toukok. 763 § ja 14 p. heinäk. 924 '§. 
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sekä et tä kokoyönvalaistus pidettäisiin keskeytyneenä toukokuun 27 p:stä 
heinäkuun 23 p:ään. 

Katuvalaistuksen järjestämistä varten myönnetystä määrärahasta kamari 
osoitti1) 50,000 markkaa kaupungin keskiosain sähkövalaistuksen lisäämi-
seksi. 

Rautatiehalli tus oli i lmoittanut, et tä It. Heikinkatu rautatienylikäytä-
vän alapuolelta oli hyvin heikosti valaistu, mistä seurasi, e t tä autot usein 
ajoivat rikki siellä olevat puomit. Tämän johdosta rahatoimikamari päät t i 2) 
lukuun Kaasulaitos merkityistä käyttövaroistaan osoittaa 1,500 markkaa 
kyseellisen paikan valaistuksen parantamiseksi. 

Samoista varoista kamari myönsi3) 18,500 markan suuruisen määrä-
rahan Ullan- ja Korkeavuorenkatujen välisen Vuorimiehenkadun osan valais-
tuksen parantamiseen sekä 20,000 markkaa Länt. Viertotien katuvalaistuksen 
järjestämiseen. 

Lisätyn katuvalaistuksen järjestämistä varten Jätkäsaareen ja laiva-
telakan alueelle, Arkadiankadulle sekä Länt. Viertotielle Nordenskiöldin-
katuun asti kamari osoitti4) lukuun Sähkölaitos merkityistä käyttövarois-
taan 42,000 markkaa, 42,500 markkaa ja 73,000 markkaa. Samoista varoista 
kamari osoitti 4) 5,700 markkaa erään lampun siirtämiseen sekä uuden lampun 
asettamiseen Etel. Esplanaadikadun Erot ta jan puoleiseen päähän. 

35 uuden lampun asettamista varten Kumpulan omakotialueelle raha-
toimikamari osoitti 5) käyttövaroistaan 20,000 markkaa. 

Sähkölaitoksen laatiman Pasilan valaistusolojen parantamista koskevan 
ehdotuksen rahatoimikamari hyväksyi 6). 

Senaatintorilla Aleksanterin patsaan ympärillä olevien lyhtyjen korja-
uksiin rahatoimikamari osoit t i7) käyttövaroistaan 15,000 markan määrä-
rahan. 

Kaasulaitoksen putkiverkon laajentaminen. Rahatoimikamari pää t t i 8 ) 
osoittaa lukuun Kaasulaitos merkityistä käyttövaroistaan 45,000 markkaa 
kaasulaitoksen putkiverkon ulottamiseksi Stenbäckinkadun tontteihin n:ot 
16—24 asti. 

Kaasulaitokselle myönnetty määräraha. Rahatoimikamari oikeutt i9) kaasu-
laitoksen käyt tämään laitoksen johtoverkon täydennystöihin 55,000 markkaa 
pääputkiverkon laajentamista varten talousarvioon merkitystä määrärahasta. 

Muuntaja-asemat. Sähkölaitokselle myönnett i in1 0) lupa rakentaa kaksi 
muuntaja-asemaa, toinen Sibyllankadun varrella olevaan puistikkoon ja 
toinen kaupungin maalle Vanhaankaupunkiin. 

Määrärahan myöntäminen korkeajännityskaapelia varten. Rahatoimi-
kamari oso i t t i u ) lukuun Sähkölaitos merkityistä käyttövaroistaan 
130,000 markkaa korkeajännityskaapelin vetämiseen Kasarmintorin var-
rella olevalta laitoksen ala-asemalta Vuorimiehenkadun tontilla n:o 29 ja 
Metsästäjänkadun tontilla n:o 4 olevaan Osakeyhtiö G. W. Sohlbergin 
tehdaslaitokseen. 

Radioantennit. Erinäisten henkilöiden anottua maistraatil ta lupaa radio-

Rkmrin pöytäk. 21 p. kesäk. 964 §. — 2) Rkmrin jstn pöytäk. 3 p. helmik. 2,871 §. 
— 3) Rkmrin pöytäk. 11 p. helmik. 231 § ja 14 p. kesäk. 923 §. — 4) S:n 18 p. maalisk. 
460 § ja 23 p. syysk. 1,324 §. — 5) S:n 29 p. syysk. 1,366 §. — 6) Rkmrin jstn pöytäk. 
21 p. jouluk. 7,353 §. — 7) Rkmrin pöytäk. 9 p. jouluk. 1,832 §. — 8) S:n 29 p. huhtik. 
666 §. — 9) S:n 21 p. lokak. 1,490 §. — 10) Rkmrin jstn pöytäk. 2 p. kesäk. 4,443 § ja 
rkmrin pöytäk. 4 p. marrask. 1,597 §. — n ) Rkmrin pöytäk. 14 p. kesäk. 918 §, 
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antennien vetämiseen kaupungin katujen poikki rahatoimikamari päät t i 1 ) 
siltä pyydetyissä lausunnoissa puoltaa anomuksia. 

Rahatoimikamari pää t t i 2 ) kuulutuksilla kehoittaa niitä henkilöitä, jotka 
ilman asianmukaista lupaa olivat kiinnittäneet radioantenneja kaupungin 
puistoissa, katujen varsilla tai muualla kaupungin maalla oleviin puihin y. m., 
poistamaan ne viimeistään joulukuun 17 p:nä. 

Hevosruuhen siirtäminen. Rahatoimikamari osoitti3) käyttövaroistaan 
1,982: 50 markkaa hevosruuhen siirtämiseksi Hesperian- ja Runeberginkatu-
jen kulmaukseen. 

Korttelin n:o 178 raidelaitteet. Rahatoimikamari myönsi 4) Yleisten töiden 
pääluokkaan merkityistä käyttövaroistaan 12,000 markan suuruisen määrä-
rahan korttelissa n:o 178 olevan rantaraiteen kääntöpöydän vaihtamiseksi 
suurempaa mallia olevaan samanlaiseen laitteeseen. 

Satamaraiteiden rakentamis- ja kunnossapitovelvollisuus. Kaupungin yleisten 
töiden hallitus toi esiin, että paljon epävarmuutta vallitsi sen seikan suhteen, 
kenelle satamaraiteiden rakentamis- ja kunnossapitovelvollisuus kuului, ja et tä 
Helsingin eri satamissa tässä suhteessa noudatettiin erilaisia menettelytapoja, 
minkä johdosta hallitus ehdotti, että rahatoimikamari kaupunkiliiton väli-
tyksellä koettaisi saada aikaan yhtenäisen menettelytavan tai säännöksen, 
joka järjestäisi valtionrautateiden ja kaupunkien oikeudet ja velvollisuudet 
satamaratain, sivuraiteiden, varastosuojain, ala-asemain, vaihteiden, järjestely-
ratapihain y. m. rakentamisen sekä puhtaana- ja kunnossapidon suhteen. 
Myöskin satamahallitus yhtyi tähän ehdotukseen edellyttäen, ettei sen tote-
ut taminen vaikeuttanut satamain rautatieraiteiden tarpeellista lisäämistä 
eikä estänyt kaupunkia itse ryhtymästä liikennöimään satamaraiteita olosuh-
teiden sitä vaatiessa. Koska kuitenkin rautatiehallituksen kanssa oltiin neu-
votteluissa eräistä kaupungille tärkeistä liikennekysymyksistä, joiden rat-
kaisemista tehty esitys ei saanut viivästyttää, rahatoimikamari päät t i 5 ) , ettei 
asia tällä kertaa aiheuttaisi toimenpidettä. 

Merisataman täyttämistyöt. Merisataman täy te t ty alue luovutettiin 6) tois-
taiseksi satamalaitoksen käytettäväksi . 

Kaupungin yleisten töiden hallitus va l tuute t t i in 7 ) antamaan jatkaa 
Merisataman täyt tämistöi tä ja siinä tarkoituksessa revi tyt tämään eräs Länt. 
Kaivopuiston rannassa oleva venelaituri. 

Katajanokan uiva telakka. Rahatoimikamari pää t t i 8 ) velkoa valti-
olta 12,430 markkaa sen paikan ruoppauksesta, johon Kata janokan uiva 
telakka siirrettäisiin. 

Hylkyjen y. m. poistaminen. Rahatoimikamari hyväksyi 9) herra S. Suck-
manin tekemän tarjouksen 9,500 markan maksusta poistaa aikoinaan Mustikka-
maan rantaan uponnut parkkilaiva Axel, sekä myönsi mainitun rahamäärän 
käyttövaroistaan. 

Rkmrin jstn pöytäk. 7 p. tammik. 2,566 ja 2,567 §, 27 p. tammik. 2,753 ja 2,784 §, 
10 p. helmik. 2,959 §, 17 p. helmik. 3,067 ja 3,073 §, 3 p. maalisk. 3,225 ja 3,226 §, 17 p. maa-
lisk. 3,498 §, 24 p. maalisk. 3,555 §, 31 p. maalisk. 3,600 §, 13 p. huhtik. 3,851 §, 29 p. huhtik. 
4,036 §, 12 p. toukok. 4,228 §, 27 p. toukok. 4,364 ja 4,368 §, 7 p. syysk. 5,706 §, 21 p. syysk. 
5,933 §, 5 p. lokak. 6,168 §, 12 p. lokak. 6,292 §, 19 p. lokak. 6,518 §, 3 p. marrask. 6,737 §, 
9 p. marrask. 6,788 §, 23 p. marrask. 6,984—6,986 §, 7 p. jouluk. 7,151 § ja 14 p. jouluk. 
7,270—7,272 § sekä rkmrin pöytäk. 12 p. elok. 1,079 § ja 9 p. elok. 1,098 ja 1,099 §. — 
2) Rkmrin pöytäk. 5 p. jouluk. 1,816 — 3) S:n 25 p. marrask. 1,731 §. — 4) S:n 27 p. 
syysk. 1,348 §. — 5) S:n 22 p. helmik. 298 §. — 6) S:n 21 p. lokak. 1,500 §. — S:n 9 p. 
jouluk. 1,821 §. — 8) S:n 2 p. elok. 1,086 §. — 9) S:n 2 p. elok. 1,095 §. 



190 II. Rahatoimikamari. 

Yleisten töiden pääluokkaan merkityistä käyttövaroistaan kamari myönsi1) 
50,000 markkaa lisäykseksi tavarain ja uponneiden veneiden poistamiseksi 
satama-alueelta myönnettyyn määrärahaan. 

Venelaituri. Venelaiturin rakentamiseksi Kaikukadun päähän kamari 
osoitt i2) 12,000 markkaa maksettavaksi kamarin edellä mainituista käyttö-
varoista. 

Määrärahan myöntäminen vaunuvaakaa varten. Samoista varoista kamari 
myönsi3) 50,000 markkaa sen vaunuvaa 'an perustustöiden kustantamiseen, 
jonka rautatiehallitus aikoi asettaa Länsisatamaan. 

Kaupungin rakennusten korjaukset. Rahatoimikamari pää t t i 4 ) kierto-
kirjeessä huomauttaa kaupungin hallituksille ja lautakunnille, että kaikki 
kaupungin rakennusten korjaukset oli suoritettava rakennuskonttorin toimesta. 

Helsingin lääninvankilan johtaja oli vaatinut, että erinäisiä raatihuo-
neen vankien säilytyskopeissa ilmeneviä puutteellisuuksia oli kor ja t tava, ja 
rahatoimikamari päät t i 5) saatuaan rakennuskonttorilta tiedon, että koppien 
korjaustöihin jo oli ryhdyt ty , ainoastaan hyväksyä konttorin toimenpiteet 
sekä kehoittaa sitä kiirehtimään kyseellisen työn suorittamista. 

Rahatoimikamari myönsi 6) käyttövaroistaan 12,000 markan suuruisen 
määrärahan ensimmäisen kaupunginvoudin konttorihuoneiston korjaus- ja 
sisustustöihin. 

Toisen kaupunginvoudin kassahuoneen ja poliisikamarin välinen hälyy-
tysjohto pääte t t i in 7 ) panna kuntoon; kustannukset suoritettaisiin kamarin 
käyttövaroista. 

Sittenkuin oli valitettu, että ilman lämpömäärä rahatoimikonttorille 
luovutetussa huoneistossa oli liian suuri ja siten aiheutti henkilökunnalle 
päänsärkyä ja muuta hait taa, sekä ensimmäisen kaupunginlääkärin toimit-
tamassaan tarkastuksessa todettua, että mainitun huoneiston höyrylämmi-
tysjohto ei toiminut hyvin sekä että ilmanvaihto oli puutteellista, raken-
nuskonttori oli laatinut ehdotuksen korjauksiksi, joiden avulla mainitut 
epäkohdat olisivat poistettavissa. Rahatoimikamari pää t t i 8 ) kehoittaa 
rahatoimikonttoria vi ipymättä ryhtymään ehdotettuihin korjauksiin, joiden 
aiheut tamat kustannukset oli suoritettava kaupungintalon korjausten määrä-
rahasta. 

Kassaholvin rakentamiseksi Kata janokan postipakettiosaston huoneistoon 
rahatoimikamari myönsi 9) käyttövaroistaan 12,600 markan määrärahan. . 

Rahatoimikamari kehoit t i1 0) rakennuskonttoria suurta säästäväisyyttä 
noudattaen laajentamaan posti- ja lennätinhallituksen tullipostiosastolle Kata-
janokalta luovutettua huoneistoa kaupunginvaltuuston pää töksen u ) mukai-
sesti. 

Vastaukseksi rautatiehallituksen anomukseen lisätilan hankkimisesta 
Länsisataman rautatietoimistolle kamari ilmoitti12) hallitukselle, että toir 
mistolle luovutettua huoneistoa voitiin muut taa ja siihen rakentaa kaksi 
huonetta lisää. Sittemmin kamari päätti1 3), että kyseellinen huoneisto laajen-
nettaisiin 78,000 markaksi arvioiduin kustannuksin, jotka ennakolta makset-
taisiin kaupunginkassasta. 

Rkmrin pöytäk. 7 p. lokak. 1,408 §. — 2) S:n 20 p. toukok. 803 §. — 3) S:n 12 p. 
heinäk. 1,040 §. — 4) S:n 11 p. helmik. 230 §. — 5) S:n 29 p. huhtik. 661 §; vrt. v:n 1926 
kert. s. 172. — 6) Rkmrin jstn pöytäk. 5 p. heinäk. 4,967 §. — 7) S:n 14 p. jouluk. 7,264 §. 
— 8) Rkmrin pöytäk. 8 p. huhtik. 567 §. — 9) S:n 9 p. marrask. 1,592 §. — 10) S:n 5 p. 
jouluk. 1,808 §. — n ) Ks. v:n 1926 kert. s. 27 ja 84. — 12) Rkmrin pöytäk. 28 p. lokak. 
1,562 §. — 13) S:n 5 p. jouluk. 1,807 §. 
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Erinäisiä toimenpiteitä varten, joihin tulli- ja pakkahuoneessa sijaitse-
vassa satamakannantakonttorin huoneistossa oli ollut ryhdyt tävä vedon 
ehkäisemiseksi, rahatoimikamari osoitti x) Yleisten töiden pääluokassa olevista 
käyttövaroistaan 9,550 markkaa. 

Samoista varoista kamari myönsi2) 12,000 markan määrärahan erään 
Pengerkadun tontilla n:o 5 olevan vajan sisustamiseen autovajaksi IV poliisi-
aseman tarpeisiin. 

Rahatoimikamari päät t i 3 ) järjestää poliisilaitoksen suojeluosaston hal-
lussa olevaan Pengerkadun varrella sijaitsevaan huoneistoon W. C.-laitteen 
sekä kylpyhuoneen ammeineen; tästä aiheutuvat kustannukset, 21,000 markkaa, 
oli suoritettava Yleisten töiden pääluokkaan merkityistä kamarin käyttö-
varoista. 

Edelleen kamari päät t i 4 ) , että poliisilaitoksen tarpeiksi vuokrat tuun 
Aleksanterinkadun talon n:o 16 huoneistoon järjestettäisiin kirjurin työ-
paikka, mistä aiheutuvat kustannukset oli suoritettava kamarin käyttövaroista. 

Rahatoimikamari pää t t i 5 ) , että lastenkotien korjausmäärärahasta käy-
tettäisiin 3,500 markkaa erään Toivolan koulukodin luokkahuoneen kuntoon-
panettamiseen. 

Yleisistä käyttövaroistaan kamari myönsi 6) 1,200 markkaa oven avaa-
miseksi kahden huoneen välille kansanlastentarhain kanslialle luovutetussa 
Mikonkadun talon n:o 11 huoneistossa ja 1,500 markkaa varauloskäytävän 
rakentamiseksi erään kansanlastentarhan hallussa olevasta Keuruuntien talon 
n:o 14 huoneistosta. 

Hesperian puiston ulkohuonerakennuksen maalaamiseen ja korjaamiseen 
myönnettiin 7) 6,420 markan määräraha niinikään edellä mainituista kamarin 
käyttövaroista. 

Suomenlinnan matkustajille luovutetun huoneiston ovien ja lukkojen 
korjauksiin rahatoimikamari osoitti8) Yleisten töiden pääluokassa olevista 
käyttövaroistaan 1,000 markkaa. 

Rahatoimikamari päät t i 9 ) , et tä kansanpuistojen valvojan Korkeasaaressa 
olevaan asuntorakennukseen panetettaisiin uusi peltikatto, ja osoitti tähän 
tarkoitukseen Yleisten töiden pääluokkaan merkityistä käyttövaroistaan 
16,000 markkaa. 

Pääluokkaan Kiinteä omaisuus merkityistä käyttövaroistaan rahatoimi-
kamari myönsi 4,567: 20 markan suuruisen määrärahan Korkeasaaren ravintola-
rakennuksen kuistin maalausta 1 0 ) sekä 6,500 markkaa erinäisiä Mustasaaren 
ravintolarakennuksen korjauksia1 1) varten. 

Yleisistä käyttövaroistaan rahatoiihikamari myönsi12) 400 markkaa herra 
Y. Aaltoselle korvaukseksi hänen suorittamistaan kaupungin omistaman 
It. Viertotien ja Eurantien kulmauksessa olevan kioskin korjauksista. 

Desinfioimismajalan muutto. Rahatoimikamari päätti1 3), että se raken-
nus, johon desinfioimismajala oli sijoitettu, revittäisiin, jotta Arkadiankadun 
tasoitus voitaisiin suorittaa loppuun, sekä että majala siirrettäisiin kortte-
lissa n:o 419 a olevaan rakennukseen litt. A, jonka kuntoonsaattamista varten 
kamari myönsi käyttövaroistaan 15,000 markkaa. 

Rkmrin pöytäk. 11 p. helmik. 235 §. — 2) S:n 13 p. toukok. 743 §. — 3) S:n 13 p. 
syysk. 1,250 §. — 4) S:n 5 p. jouluk. 1,815 §. — 5) S:n 11 p. marrask. 1,660 §. — 6) S:n 27 
p. toukok. 831 § ja 11 p. marrask. 1,651 §. — 7) S:n 9 p. elok. 1,118 §. — 8) S:n 4 p. maalisk. 
368 §. — 9) S:n 20 p. syysk. 1,300 §. — 10) Rkmrin jstn pöytäk. 17 p. kesäk. 4,759 § . — 
n ) Rkmrin pöytäk. 8 p. maalisk. 414 §. — 12) Rkmrin jstn pöytäk. 9 p. marrask. 6,786 §.— 
13) Rkmrin pöytäk. 28 p. kesäk. 995 §. 
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Rakennuskonttorin ilmoitettua, ettei 15,000 markkaa r i i t tänyt korttelin 
n:o 419 a rakennuksen kuntoonpanettamiseen, että myöskin tämä rakennus 
lähitulevaisuudessa oli revittävä sekä että katutyö ei vaat inut koko desinfi-
oimismajalan repimistä, rahatoimikamari p ä ä t t i v a l t u u t t a a konttorin käyt-
tämään myönnetyt 15,000 markkaa vastaisen Arkadiankadun alueella sijaitse-
van majalarakennuksen osan repimiskustannusten suorittamiseen sekä jäl-
jelle jäävän osan kuntoonsaattamiseen. 

Lastenhoitolaitokset. Yleisten töiden pääluokassa olevista käyttövarois-
taan rahatoimikamari myönsi2) 10,000 markkaa Oulunkylän lastenkodin 
ja 8,000 markkaa Toivolan koulukodin sähköjohtojen korjauksiin, minkä 
ohessa rakennuskonttoria kehoitettiin käytettävissä olevia talousarvion varoja 
hyväkseen käyt täen kor jaut tamaan Kullatorpan lastenkodin sähköjohdot. 

Rahatoimikamari osoitti 3) ennakolta kaupunginkassasta enintään 75,000 
markkaa sähkövalaistus- ja -voimajohtojen rakentamiseksi Lohjalla olevaan 
Toivoniemen koulukotiin. Työn valvonta uskottiin sähkölaitokselle. 

Dagmarinkadun varrella oleva käymälä. Rahatoimikamari antoi 4 ) kau-
pungin yleisten töiden hallitukselle tehtäväksi siirtää Dagmarinkadun var-
rella olevan käymälän toiseen sopivampaan paikkaan mainitun kadun varrella 
olevan istutuksen alueelle sekä käyt tää tähän tarkoitukseen enintään 10,000 
markkaa Yleisten töiden pääluokkaan merkityistä kamarin käyttövaroista. 
Sittemmin kamari myönsi5) yleisistä käyttövaroistaan 7,200 markan suurui-
sen määrärahan uuden käymälän rakentamiseen Dagmarinkadun kansakoulu-
talon kohdalle rakennuskonttorin laatimien piirustusten mukaisesti. 

Eteläsataman varastosuojiin päätetti in hankkia kauas ympäristöön näky-
vät osoitenumerot, mihin tarkoitukseen rahatoimikamari myönsi6) käyttö-
varoistaan 11,900 markkaa. 

Myytyjä rakennuksia. Rahatoimikamari pää t t i 7 ) myydä poliisikonstaapeli 
K. A. Spaakille erinäisiä kaupungin omistamia Vanhankaupungin Forsby-
backenilla olevia rakennuksia 20,000 markasta sekä vuoden ajaksi lukien 
huhtikuun 1 pistä vuokrata hänelle n. 1,000 m2:n laajuisen alueen, jolla raken-
nukset sijaitsivat, 250 markan vuotuisesta vuokramaksusta ehdoin, et tä alue 
aidattiin, et tä rakennukset pantiin kuntoon ja et tä Vanhankaupungin vapaa-
ehtoiselle palokunnalle pidätettiin oikeus vuokra-ajan kestäessä vapaasti 
käyt tää työkalustonsa säilytykseen sitä ulkohuonerakennuksen osaa, joka 
sillä aikaisemmin oli ollut hallussaan. 

Kasvitieteellisen puutarhan ja kaupungin omistaman ranta-alueen välinen 
aitaus. Sittenkuin Kasvitieteellisen puutarhan pohjoispuolella oleva Töölön-
lahden ranta-alue, jota pitkin oli suunniteltu rakennettavaksi liikenneväylä, 
oli t äy te t ty koko leveydeltään, rahatoimikamari katsoen siihen, ettei mainit-
tua aitausta mainit tu kaupungin ja yliopiston välillä vuonna 1911 tehdyssä 
sopimuksessa8) ja että sen rakentamisvelvollisuus siis kuului tontinomis-
tajalle, pää t t i 9 ) yliopistolle esittää, että kyseellinen aitaus rakennettaisiin 
yliopiston toimesta ja kustannuksella. 

Entisen Uudenmaan kasarmin kohdalla oleva ranta-alue. Puolustusminis-
teriö i lmoitt i1 0) , et tä toimenpiteisiin oli ryhdyt ty aitauksen rakentamiseksi 
ent. Uudenmaan pataljoonan kasarmialueen ympärille sellaisena kuin se 

!) Rkmrin pöytäk. 23 p. elok. 1,157 §. — 2) S:n 17 p. toukok. 764 §. — 3) S:n 2p. elok. 
1,089 — 4) S:n 28 p. lokak. 1,559 §. — 5) S:n 9 p. jouluk. 1,833 §. — 6) S:n 22 p. huh-
tik. 635 §. — 7) S:n 22 p. helmik. 310 §. — 8) Ks. v:n 1911 kert. s. 12. — 9) Rkmrin 
pöytäk. 22 p. huhtik. 638 §. — 10) S:n 1 p. huhtik. 531 §. 
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esiintyy muutetussa k a u p u n g i n a s e m a k a a v a s s a s e k ä et tä työ valmistuisi 
kevään kuluessa. 

Brändön tilan hoito. Brändön yksinäisverotilaa koskevan kauppakir jan 
allekirjoittamisen2) jälkeen rahatoimikamari pää t t i 3 ) kehoittaa maatalous-
lautakuntaa ot tamaan hoitoonsa tilan viljelykset sekä sillä olevat rakennukset 
ottaen huomioon, että viljelykset jo oli annettu vuokralle 4) kuluvaksi vuodeksi. 

Hietaniemenkadun poliisitalo. Kaupungin yleisten töiden hallitus oikeu-
te t t i in 5 ) ennakolta käyt tämään 150,000 markkaa vuoden 1928 talousarvioon 
poliisitalon rakentamiseksi Hietaniemenkadulle merkitystä määrärahasta. 

Katajanokan tullipaviljonki. Rahatoimikamari myönsi6) käyttövaroistaan 
Yleisten töiden pääluokan kohdalta 39,000 markan määrärahan väliaikaisen 
tullipaviljongin rakentamiseen Katajanokalle. 

Kumpulan siirtolapuutarhan puutarhurinasunto. Koska vasta nimitetyllä 
Kumpulan siirtolapuutarhan puutarhurilla oli kuusi lasta ja häntä varten 
paraikaa rakennettu asunto käsitti ainoastaan 2 pientä huonetta ja keittiön, 
rahatoimikamari pää t t i 7 ) , että kyseelliseen asuntoon rakennettaisiin yksi 
lisähuone suunnitellun ulkohuonerakennuksen ja asuntorakennuksen väliin, 
jotka siten rakennettaisiin yhteen. Tästä aiheutuivat kustannukset, n. 15,000 
markkaa, osoitettiin kamarin käyttövaroista. 

Ruskeasuon siirtolapuutarha. Rahatoimikamari osoitti8) käyttövarois-
taan 2,500 markkaa Ruskeasuon siirtolapuutarhan käytäväin hiekoittamiseen. 

Rautaromun käyttäminen. Maatalouskonttori oikeutett i in9) käyt tämään 
erääseen Reimarsin tilalla olevaan kasemattiin jä te ty t rautaromut siltojen 
kannatusvasoiksi. 

Kaupungin koulukiinteistöjen arviointi. Lastensuojelutoiminnan johta-
jalle annettiin tehtäväksi 1 0) yhdessä rakennuskonttorin edustajan kanssa ar-
vioida lastensuojelulautakunnan hallinnon alaiset kiinteistöt valtioneuvoston 
vahvistamien perusteiden n ) mukaisesti. 

Joh ta ja R. Liukkonen oli sittemmin yhdessä arkkitehti V. Määtän kanssa 
arvioinut seuraavat kiinteistöt, joille tällöin määrättyihin arvoihin oli nojau-
dut tava laskettaessa kaupungille koulukodeista tulevaa valtionapua. 

, . .. Kaupungin osuus, Valtion osuus, Kokonaisarvo, Koulukoti. * S l g k i S m k > S m k . 

Bengtsär 1,845,680:— 306,100:— 2,151,780 
Toivola 916,400: — 16,500: — 932,900 
Toivoniemi 514,300: — — 514,300 
Ryttylä 1,991,300: — 1,525,950: — 3,517,250 

Yhteensä 5,267,680: — 1,848,550: — 7,116,230 

Rahatoimikamari hyväksyi1 2) arviokirjat. 
Samaa tarkoitusta varten toimitet tava kansakoulukiinteistöjen arviointi 

annettiin tehtäväksi1 3) Kaupunkien yleiselle paloapuyhdistykselle, joka valitsi14) 
arviomiehiksi rakennusmestarit R. Willmanin ja O. Holvikiven. Mainittujen 
herrain toimit tamastaan tarkastuksesta an tamaan 1 5 ) arviokirjaan oli kau-
pungin kansakoulujen hallussa oleville kiinteistöille merkit ty seuraavat arvot: 

Ks. v:n 1924 kert. s. 3. — 2) Ks. tä tä kert. s. 11. — 3) Rkmrin pöytäk. 1 p. huh-
tik. 529 §. — 4) Ks. tä tä kert. s. 146. — 5) Rkmrin pöytäk. 30 p. jouluk. 1,943 §. — 
6) S:n 11 p. marrask. 1,655 §. — 7) Rkmrin jstn pöytäk. 5 p. toukok. 4,166 §. — 8) S:n 5 
p. toukok. 4,165 §. — 9) S:n 3 p. helmik. 2,851 §. — 10) Rkmrin pöytäk. 23 p. elok. 
1,163 §. — u ) Ks. kunnall. asetuskok. s. 93. — 12) Rkmrin pöytäk. 18 p. lokak. 1,477 
— 13) S:n 17 p. toukok. 786 §. — 14) Rkmrin jstn pöytäk. 14 p. kesäk. 4,600 §. — 
15) Rkmrin pöytäk. 20 p. syysk. 1,301 §. 
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Muiden koulu-
Kansakoulun Tontin arvo, Koulurakennuksen tontilla olevien Yhteensä, 

osoite. Smk. arvo, Smk rakennusten Smk. osoite. 
arvo, Smk. 

Kaisaniemi . . . . 4,130,000: - - 5,990,000 — — 10,120,000 
Tehtaank 2,580,000: — 4,820,000 — — 7,400,000 
Kallio 2,235,000: — 7,340,000 — 320,000: — 9,895,000 
Punavuorenk. . . 1,550,000: — 3,730,000 — — 5,280,000 
Kammionk 1,420,000: — 3,820,000 — 50,000: — 5,290,000 
Vallila 715,000: — 3,250,000 — 40,000: — 4,005,000 
Lapinlahdenk. . . 1,950,000: — 1,680,000 — 15,000: — 3,645,000 
Kristiinank 200,000: — 267,000 — . — 467,000 
Ratak 2,800,000: — 4,000,000 — — 6,800,000 
Toukola 130,000: — 665,000 — 20,000: — 815,000 
Annank 2,430,000: — 4,100,000 — 120,000: — 6,650,000 
Topeliuksenk. . . 900,000: — 3,610,000 — — 4,510,000 
Nikolaink 2,730,000: — 3,890,000 — 170,000: — 6,790,000 
Porthanink 1,340,000: — 1,320,000 — 10,000: — 2,670,000 
Eläintarhank. . . 669,000: — 4,790,000 — — 5,459,000 

Yhteensä 25,779,000: — 53,272,000 — 745,000: — 79,796,000 

Rakennuskonttorille annettiin t e h t ä v ä k s i a n t a a arvioida valmistavan 
poikain ammattikoulun käyte t tävänä oleva Pietarinkadun varrella sijaitseva 
kiinteistö sekä Helsinginkadulla oleva työväenopiston uusi rakennus. 

Tämän johdosta toimitetussa arvioinnissa saatiin tulokseksi2) seuraa-
vat arvot: 

A . ,, Tontin arvo, Rakennusten Yhteensä, Kiinteistön osoite. S m k . a r v o > S m k > S m k . 

Valmistava poikain am-
mattikoulu Pietarink. 6:ssa 3,370,000: — 1,844,000: — 5,214,000: — 

Työväenopisto Helsingink. 
26:ssa 3,150,000: — 4,327,000: — 7,477,000: — 

Yhteensä 6,520,000:— 6,171,000:— 12,691,000: — 

B. Kaupungin irtainta omaisuutta ja rahatointa 
koskevat asiat. 

Tilapäinen luotto. Kaupunginvaltuuston val tuutet tua 3) rahatoimikamarin 
ot tamaan lyhytaikaista luottoa 140,000,000 markkaa tai sitä vastaavan arvon 
ulkomaisessa rahassa kamari pää t t i 4 ) uudistaa pankkilaitoksen The National 
City Bank of New York myöntämän, joulukuun 14 p:nä maksettavaksi lan-
keavan 2,000,000 dollarin5) lainan vuodeksi eteenpäin lukien tammikuun 2 
p:stä 1928. Samalla päätett i in korottaa lainamäärä 3,000,000 dollariin. Koko 
lainamäärälle suoritettaisiin effektiivistä korkoa 5 y2 %. Kaupunginjohta ja 
Castrón ja asiamies M. Wilskman valtuutett i in kaupungin puolesta allekir-
joi t tamaan laina-asiakirjat. 

R k m r i n p ö y t ä k . 20 p. syysk . 1,311 §. — 2) S:n 1 p. m a r r a s k . 1,582 §. — 3) Ks . 
t ä t ä k e r t . s. 47. — 4) R k m r i n p ö y t ä k . 9 p . j ou luk . 1,830 § j a 23 p . j ou luk . 1,929 §. — 
5) K s . v :n 1926 k e r t . s. 174. 


