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

koskevat asiat 
Viikin latokartanon vuokralleotto. Rahatoimikamari päätti periaatteelli-

sesti, että kaupunki ottaisi Viikin latokartanon vuokralle vuoden ajaksi edel-
lyttäen, että saatiin aikaan hyväksyttävät vuokraehdot. Maatalouskonttorille 
annettiin tehtäväksi neuvotella kysymyksestä asianomaisten valtionvirano-
maisten kanssa sekä aikanaan alistaa neuvottelun tulos kamarin tutkit ta-
vaksi ja ratkaistavaksi. 

Kumpulan omakotitonttien vuokramaksut. Rahatoimikamari vahvisti2) 
niille Kumpulan omakotialueen eteläosan tonteille, jotka edelleen olivat 
vapaat luovutettaviksi, sekä saman alueen pohjoisosassa oleville uusille ton-
teille uudet, jonkin verran korotetut vuokramaksut. 

Puodinkylän tilan vuokralleanto. Maatalouslautakunta oikeutettiin3) huo-
lehtimaan Puodinkylän (Botbyn) tilan vuokraamisesta kokonaisena sekä laati-
maan ja allekirjoittamaan sitä koskevat sopimukset ehdoin, etteivät ne kos-
keneet pitempää aikaa kuin viittä vuotta, että niiden laatimisessa noudatet-
tiin kamarin vahvistamia 4) vuokrasopimuskaavakkeita sekä että vuokramaksu 
suoritettiin käteisesti. 

Erään Pakinkylän palstan vuokralleanto. Kallioniitty-niminen Helsingin 
pitäjän Pakinkylässä sijaitseva palsta R. N. 3149 vuokratti in5) lihakauppias 
A. Kuusikille maaliskuun 5 prstä lukien kolmen kuukauden irtisanomisajoin 
ja 100 markan vuosivuokrasta. Samalla pidennettiin määräaika, jonka kuluessa 
herra Kuusikilla oli oikeus kuljettaa pois palstalla olevat rakennukset ja ruoka-
multa, vuokrakauden loppuun. 

Erään Pukinmäen alueen vuokralleanto. Maatalouslautakunta oikeutet-
tiin 6) kuuden kuukauden irtisanomisajoin vuokraamaan halkokauppias R. 
Virtaselle halko varastopaikaksi eräs 600 m2:n laajuinen Pukinmäen alue. 

Korpaksen tilan vuokralleanto. Korpaksen tila vuokrattiin 7) Aktiebolaget 
M. G. Stenius osakeyhtiölle 5 vuodeksi lukien marraskuun 1 p:stä 36,000 
markan vuosivuokrasta ja muuten kaupungin vuokralle antamia maatiloja 
koskevin ehdoin sellaisin lisäyksin, että vuokraajan tuli pitää kunnossa ja 
korjauttaa rakennukset ja aidat, mihin tarkoitukseen maatalouslautakunnan 
kuitenkin tarvittaessa tuli toimittaa puuaineet. 

Samalla annettiin maatalouslautakunnalle toimeksi valvoa Korpaksen 
tilan hoitoa. Kaupunginagronoomi A. J . Tamminen määrättiin edustamaan 
kaupunkia tilalla pidettävässä lähtö- ja tulokatselmuksessa, kun taas sähkö-
laitos sai tehtäväkseen arvioida sillä olevat entiselle omistajalle kuuluvat 
sähkölaitteet niiden mahdollista lunastamista varten. 

Koulutontin vuokralleanto Oulunkylästä. Oulunkylän kunnalle vuokrat-
t i in8) 4,320 m2:n laajuinen Oulunkylän alue joulukuun 31 prään 1972 4,000 
markan vuosivuokrasta. Alueelle rakennettaisiin talo ruotsinkielistä kansa-
koulua varten. 

Lammassaaren vuokralleanto. Lammassaari vuokrattiin9) raittiusyhdis-
tys Koitolle maaliskuun 14 p:ään 1929 500 markan maksusta. 

!) Rkrarin pöytäk. 7 p. jouluk. 2,177 §. — 2) S:n 7 p. jouluk. 2,190 §. — 3) S:n 24 
p. huhtik. 719 §. — 4) S:n 27 p. huhtik. 729 §. — 5) S:n 6 p. maalisk. 374 §. — 6) S:n 
16 p. maalisk. 455 §. — 7) S:n 19 p. lokak. 1,741 ja 1,741 a §§. —- 8) S:n 14 p. svysk. 
1,495 §. — 9) S:n 18 p. toukok. 907 §. 



II. Rahatoimikamari. 159 

Maatalouskoelaitos oikeutettiin 5 vuoden aikana maksutta käyttämään 
kokeilutarkoituksiin erinäisiä Oulunkylän alueita. 

Toivolan koulukoti. Toivolan koulukodille vuokrattiin 2) n. 1 ha pelto-
maata Oulunkylän ja Pakinkylän rajalta 750 markan vuosimaksusta, joka oli 
suoritettava maatalouskonttoriin. Samalla koulukoti oikeutettiin omiin tar-
peisiinsa ottamaan alueelta hiekkaa ja multaa. 

Vuokralle annetut asuntotontit ja -alueet. Rahatoimikamari teki seuraavat 
asuntotarkoituksiin käytettävää maata koskevat vuokrasopimukset: 

Vuotuinen 

Tiluksen nimi. Vuokraajan nimi. Vuokrakausi 
päättyy. 

vuokra-
maksu, 
Smk. 

Humalisto, kortt. n:o 505 
Ipilosoiiantohtori J. Jän-i 3 kk. irtis. 27,000 

paista n:o 4 
S:n kortt. 505 palsta n:o j nes3) | 1 v:n irtis. 32,400 

rl929, ouluk. 31 45,000 — 

1934, ouluk. 31 45,500 — 

1944, ouluk. 31 56,000 — 

Hämeentie, kortt. n:o 650 Asunto-osakeyhtiö It. Vier- 1954, ouluk. 31 70,000 — 

tontti n:o 67 totie 67 4) ' * 1964, ouluk. 31 85,000 — 

1974, ouluk. 31 100,000 — 

1984, ouluk. 31 120,000 — 

11999, ouluk. 31 145,000 — 

1935, kesäk. 840 — 

1945, kesäk. 1,260 — 

Kumpula, kortt. n:o 933 tontti Kauppias A. Meriluoto5) 1955, kesäk. 1,575 — 

n:o 61 1965, kesäk. 
,1980, kesäk. 

1,900 
2,200 

— 

S:n kortt. n:o 933 tontti n:o 63 Monttööri J. Kettunen 1980, kesäk. Kuten edell. 
S:n V >» 

933 yy yy 65 
Monttööri J. Kettunen 

fl980, kesäk. Kuten edell. 
S:n 
S:n 

yy yy 
n 

933 
933 

V 
yy 

yy 
yy 

67 
69 VKirvesmies J. J. Elo 7) 11980, kesäk. 

(1980, kesäk. 
Kuten edell. 
Kuten edell. 

S:n yy yy 933 yy yy 71 J U980, kesäk. Kuten edell. yy yy yy yy 
1935, kesäk. 980 — 

S:n yy n 932 M yy 64 Autonkuljettaja A. Wahl-
roos 8) 

1945, kesäk. 
1955, kesäk. 

1,470 
1,835 

— Autonkuljettaja A. Wahl-
roos 8) 1965, kesäk. 

.1980, kesäk. 
2,200 
2,570 

— 

S:n » yy 932 » yy 66 S:n s:n8) 1980, kesäk. Kuten edell. » yy » yy S:n s:n8) 
(1935, kesäk. 
1945, kesäk. 

1,000 
1,500 

— 

S:n yy yy 935 yy 41 Kirvesmies J. Mäkelä9) - 1955, kesäk. 1,875 — 
yy yy yy 

1965, kesäk. 
1980, kesäk. 

2,250 
2,625 

— 

S:n yy n 

yy n 

935 n yy 47 Kirvesmies G. Tallgren10) 1980, kesäk. Kuten edell. 
S:n 

yy n 

yy n 936 n yy 16 Varastonhoitaja H. Paju- 1980, kesäk. Kuten edell. 
nen n); sopimus sittem-
min purettu12) 

S:n n n 936 yy yy 16 Kivityöntekijä A. Hangan- 1980, kesäk. 1 Kuten edell. n n yy 
pää13) 

*) Rkmrin poytåk. 10 p. helmik. 221 §. — 2 ) Rkmrin jstn poytåk. 3 p. heinåk. 4,471 §. 
— 3) Rkmrin poytåk. 2 p. maalisk. 359 §. — 4) S:n 10 p. heinåk. 1,182 §; ks. v:n 1925 
kert. s. 163. — 5) Rkmrin jstn poytåk. 18 p. tammik. 2,647 §. — 6) S:n 18 p. tammik. 
2,649 §. - - 7).S:n 15 p. helmik. 2,925 § ja 19 p. syysk. 5,247 §. — 8) S:n 1 p. helmik. 
2,778 §. — 9) S:n 28 p. maalisk. 3,297 §. — 10) S:n 3 p. lokak. 5,330 §. — «) S:n 14 p. 
maalisk. 3,184 §. — 12) S:n 14 p. elok. 4,758 §. — 13) S:n 17 p. lokak. 5,566 §. 
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Kumpula, kortt. n:o 936 tontti Varastonhoitaja H. Paju- 1980, kesäk. Kuten edell. 
n:o 18 nen 2) 

S:n kortt. n:o 936 tontti n:o 20 Torikauppias E. A. Sahl- 1980, kesäk. Kuten edell. 
ström 2) 

S:n yy }> 936 yy yy 24 Muurari E. Linna3) 1980, kesäk. Kuten edell. 
S:n yy yy 937 yy yy 31 Kirvesmies S. Salo4) 1980, kesäk. Kuten edell. 
S:n V yy 937 V yy 33 Kadunlask. Y. Lehtovaara5) 1980, kesäk. Kuten edell. 
S:n yy n 937 n yy 37 Yövartija J. Hokkanen 6) 1980, kesäk. Kuten edell. n 

(1935, kesäk. 1,200 — 

S:n yy V 940 V yy 36 Vahtimestari G. Nord-
berg 7) 

1945, kesäk. 
1955, kesäk. 

1,800 
2,250 

— Vahtimestari G. Nord-
berg 7) 1965, kesäk. 

.1980, kesäk. 
/1940, kesäk. 
1950, kesäk. 

2,700 
3,150 
1,200 
1,800 

— 

S:n V yy 927 yy V 73 Muurari E. Linna 8) 1960, kesäk. 2,250 . : yy yy 
1970, kesäk. 
.1980, kesäk. 

2,700 
3,200 

! 

S:n yy yy 927 yy yy 81 Maalari J. A. Lehtonen8) 1980, kesäk. Kuten edell. yy yy yy yy 
(1940, kesäk. 1,500 

S:n yy yy 924 yy yy 11 Poliisikonstaapeli I. I. Han-
ganpää 8) 

1950, kesäk. 
1960, kesäk. 

2,250 
2,800 Poliisikonstaapeli I. I. Han-

ganpää 8) 1970, kesäk. 
1980, kesäk. 

(1935, kesäk. 

3,400 
4,000 
1,600 E 

S:n yy yy 934 yy yy 49 Työväenasunto- osakeyhtiö 
Turvala 9) 

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

2,400 
3,000 
3,600 
4,200 

— 

S:n n 
y y 

934 n y y 51 S:n s:n9) 1980, kesäk. Kuten edell. 
S:n n 

n 
y y 943 yy yy 7 Lasinleikkaaja F. V. Rasi10) 1980, kesäk. Kuten edell. 

n yy yy 
/1910, kesäk. 
1950, kesäk. 

1,720 
2,580 

S:n 932 51 Kirvesmies T. Kuusela8) 1960, kesäk. 3,225 — 

1970, kesäk. 
1980, kesäk. 

3,870 
4,520 

— 

S:n yy V 932 n y y 53 Kirvesmies E. Leppänen 8) 1980, kesäk. Kuten edell. 
yy V n 

(1935, kesäk. 1,800 — 

S:n yy 17 940 yy yy 8 Asunto-osakevhtiö Rauha-
la «) 

1945, kesäk. 
< 1955, kesäk. 

2,700 
3,350 

— Asunto-osakevhtiö Rauha-
la «) 1965, kesäk. 

.1980, kesäk. 
(1935, kesäk. 

4,000 
4,600 
3,250 

— 

S:n yy yy 933 yy yy 73 Bostadsaktiebolaget Gum-
täckt 73 12) 

1945, kesäk. 
i 1955, kesäk. 

1965, kesäk. 
.1980, kesäk. 

5,200 
6,500 
7,800 
9,100 

— 

(1935, toukok. 31 4,000 — 

S:n yy V 941 yy yy 14 Asunto-osakeyhtiö Limin- 1945, toukok. 31 
, 1955. toukok. 31 

6,000 
7,500 

— 

gantie 14 i®) 1965, toukok. 
1980, toukok. 

31 
31 

9,000 
11,000 

— 

S:n yy n 944 y y yy 12 Osakeyhtiö Limingantie 1 9 8 0 , kesäk . 1 Kuten edell. 
yy n yy 

n:o 12 14) 

x) Rkmrin jstn pöytäk. 14 p. elok. 4,758 §. — 2) S:n 9 p. toukok. 3,769 §. — 3) S:n 
18 p. tammik. 2,646 §. — 4) S:n 28 p. maalisk. 3,296 §. — 5) S:n 30 p. toukok. 3,995 §. 
— 6) S:n 7 p. elok. 4,711 §. — 7) S:n 7 p. elok. 4,710 §. — 8) Rkmrin pöytäk. 14 p. 
jouluk. 2,238 §. — 9) Rkmrin jstn pöytäk. 5 p. syysk. 4,928 §. — 10) S:n 1 p. helmik. 
2,781 §. — n ) S:n 14 p. maalisk. 3,183 §. — 12) S:n 5 p. kesäk. 4,037 §. — 13) S:n 18 p. 
tammik. 2,648 §. — u ) S:n 15 p. helmik. 2,924 §. 
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(1937, jouluk. 31 40,000 
1917, jouluk. 31 50,000 — 

Käpylä, 
n:o 1 

kortt. n:o 821 tontti Asunto-osakeyhtiö Pohjo-
lankatu I A 1 ) 

1957, jouluk. 31 
1967, jouluk. 31 
1977, jouluk. 31 

65,000 
80,000 
95,000 

— 

1987, jouluk. 31 115,000 — 

1999, jouluk. 31 135,000 — 

S:n kortt. n:o 824 tontti n:o 14 Helsingin kaupungin evan- 1999, tammik. 1 32 25 
kelis-luterilaiset seura-
kunnat 2) 

(1934, jouluk. 31 
1944, jouluk. 31 

1,000 
1,500 

— 

S:n „ „ 826 M „ 37 Helsingin puhelinyhdistys 3 1954, jouluk. 31 
1964, jouluk. 31 

.1974, jouluk. 31 
(1936, jouluk. 31 
1946, jouluk. 31 

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

— 

S:n „ „ 861 „ 16 Kirvesmies V. V. Wiman 4) 1956, jouluk. 31 1,875 — S:n „ „ 861 „ 16 Kirvesmies V. V. Wiman 4) 
1966, jouluk. 31 
.1976, jouluk. 31 
1935, toukok. 31 
1915, toukok. 31 

2,250 
2,625 
1,400 
2,000 

— 

S:n „ „ 891 „ 10 Kirvesmies L. Kuusisto5) 1955, toukok. 31 
1965, toukok. 31 
1975, toukok. 31 
1985, toukok. 31 

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

S:n „ „ 891 » „ 10 Kirvesmies L. Kuusisto5) 1955, toukok. 31 
1965, toukok. 31 
1975, toukok. 31 
1985, toukok. 31 

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

— 

S:n „ » 8 9 1 » » 1 2 Kirvesmies V. V. Korven- 1985, toukok. 31 Kuten edell S:n „ » 8 9 1 » 
ranta 6) 

1935, toukok. 31 
1945, toukok. 31 

1,500 
2,250 

— 

S:n „ » »»I 
1955, toukok. 31 2,800 

3,300 
3,800 
4,300 
1,600 
2,400 

S:n „ » »»I » 8 Kirvesmies E. A. Syren7) ' 1965, toukok. 31 
1975, toukok. 31 
1985, toukok. 31 

(1932, jouluk. 31 
1912, jouluk. 31 

2,800 
3,300 
3,800 
4,300 
1,600 
2,400 

— 

S:n „ „ 862 » ,, 29 
Herra J. F. Martin 8) < 1952, jouluk. 31 3,000 — S:n „ „ 862 » ,, 29 
Herra J. F. Martin 8) 

1962, jouluk 31 
1972, jouluk. 31 

3,600 
4,200 

— 

Reijola, huvilapalsta n:o 13, Leskirouva E. \Vinberg 9) 6 kk. irtis. 1,000 — 

Rödbacken (1937, jouluk. 31 1,000 — 

1947, jouluk. 31 1,200 
Reimars, kortt. n:o 21 tontti Työmies M. Merilä 10) 1957, jouluk. 31 1,400 

n:o 1 
Työmies M. Merilä 10) 

1967, jouluk. 31 
11970, jouluk. 31 

1,600 
1,800 

S:n kortt. n:o 24 tontti n:o 4 Herra J. V. Bom11) 1970, jouluk. 31 600 Herra J. V. Bom11) 
20 % korot, 
joka 10:s 

vuosi 
S:n „ 
S:n „ 

„ 28 
„ 24 

}) „ 5 Kirvesmies D. Karin l 2) 1970, jouluk. 31 Kuten edell. S:n „ 
S:n „ 

„ 28 
„ 24 V » 3 Puuseppä P. Vatanen13) 1970, jouluk. 31 700|— 

S:n „ 
S:n „ » 3 

20 % korot, 
joka 10:s 

vuosi 

Rkmrin pöytäk. 1 p. toukok. 754 §. — 2) Rkmrin jstn pöytäk. 24 p. heinäk. 4,598 
§. — 3) Rkmrin pöytäk. 17 p. helmik. 265 §; ks. v:n 1927 kert. s. 27. — 4) Rkmrin jstn 
pöytäk. 19 p. syysk. 5,216 §. — 5) S:n 1 p. helmik. 2,779 §. — 6) S:n 1 p. helmik. 2,780 
§. — 7) S:n 5 p. jouluk. 6,356 §. — 8) Rkmrin pöytäk. 2 p. maalisk. 352 §; vrt. v:n 1927 
kert. s. 156. — 9) Rkmrin jstn pöytäk. 1 p. helmik. 2,770 §; ks. v:n 1927 kert. s. 155. — 
10) Rkmrin pöytäk. 9 p. marrask. 1,966 §. — n ) Rkmrin jstn pöytäk. 10 p. heinäk. 4,565 §. 
— 12) S:n 10 p. heinäk. 4,566 §. — 13) S:n 4 p. tammik. 2,507 §. 

Kunnall. kert. 1928. 21 
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Reimars, kortt. n:o 24 tontti 
n:o 6 

Taipale, palsta n:o 11 

S:n palsta nro 12 

Toukola, kortt. n:o 904 tontti 
n:o 13 

S:n kortt. n:o 913 tontti n:o 13 

Vallila, kortt. n:o 539 tontti 
n:o 18 

Ratavartija A. Kontturi1) 

Leipuri S. Gromofiin peril-
liset 2) 

Herra J. Hellsten 3) 

Toukolan oma-koti osake-
yhtiö 4) 

Kirjaltaja A. H. Laajanen 5) 

Asunto-osakeyhtiö Pakaan 
katu 18 6) 

S:n kortt. n:o 518 tontti n:o 20 

S:n „ „ 582 tontit n:ot 8, 
10, 43 ja 45 

Osakeyhtiö Pakaankatu 
20 7) 

Sörnäisten työväenyhdis-
tys 8) 

Helsingin kaupungin ra-
kennusosakeyhtiö n:o 3 9) 

Asunto-osakeyhtiö Euran-
linna 10) 

1970, jouluk. 31 Kuten edell. 

1 kk. irtis. 1,400 

1 kk. irlis. 2,400 _ 
rl934, jouluk. 31 1,000 — 

1944, jouluk. 31 2,000 — 

< 1954, jouluk. 31 3,000 — 

1964, jouluk. 31 4,000 — 

.1974, jouluk. 31 5,000 — 

1930, kesäk. 1 500 — 

1940, kesäk. 1 1,500 — 

4 1950, kesäk. 1 1,875 — 

1960, kesäk. 1 2,250 — 

1970, kesäk. 1 2,625 — 

,1980, kesäk. 1 3,000 — 

1934, jouluk. 31 20,000 — 

1944, jouluk. 31 26,000 — 

1954, jouluk. 31 32,000 — 

< 1964, jouluk. 31 38,000 — 

U74, jouluk. 31 45,000 — 

1984, jouluk. 31 53,000 — 

11999, jouluk. 31 65,000 — 

il934, jouluk. 31 28,000 — 

1944, jouluk. 31 36,000 — 

1954, jouluk. 31 46,000 — 

1964, jouluk. 31 56,000 — 

1974, jouluk. 30 66,000 — 

1981. jouluk. 31 76,000 — 

Il999, jouluk. 31 90,000 — 

(1937, jouluk. 31 30,000 — 

1947, jouluk. 31 40,000 — 

1957, jouluk. 31 50,000 — 

<1967, jouluk. 31 60,000 — 

1977, jouluk. 31 70,000 — 

1987, jouluk. 31 80,000 — 

11999. jouluk. 31 90,000 — 

(1937, jouluk. 31 25,000 — 

1944, jouluk. 31 65,000 — 

1954, jouluk. 31 80,000 — 

<1964, jouluk. 31 95,000 — 

1974, jouluk. 31 110,000 — 

1984, jouluk. 31 130,000 — 

| l999, jouluk. 31 160,000 — 

(1934, jouluk. 31 220,000 — 

1944, jouluk. 31 280,000 — 

1954, jouluk. 31 350,000 — 

1964, jouluk. 31 420,000 
1974, jouluk. 31 500,000 — 

1984, jouluk. 31 580,000 — 

| l999, jouluk. 31 670,000 

FAäintarhan huvilapalsta n:o 3 oli vuonna 1927 luovutettu leskirouva 
E. Heleniukselle ja hänen alaikäisille lapsilleen tammikuun 1 prstä 1929 lu-
kien, mutta koska aikaisemmin voimassa ollut palstaa koskeva vuokra-

!) Rkmrin pöytäk. 31 p. elok. 1,410 §. — 2) S:n 9 p. maalisk. 406 §. — 3) S:n 15 
p. toukok. 891 §. — 4) Rkmrin jstn pöytäk. 4 p. huhtik. 3,329 §. — 5) Rkmrin pöytäk. 2 p. 
marrask. 1,832 §; vrt. v:n 1921 kert. s. 240. — 6) Rkmrin pöytäk. 11 p. toukok. 839 §. — 
7) S:n 20 p. huhtik. 683 §. — 8) S:n 1 p. toukok. 755 §. — 9) S:n 19 p. kesäk. 1,069 §. — 
10) S:n 11 p. toukok. 850 § ja 19 p. kesäk. 1,070 §. 



II. Rahatoimikamari. 163 

sopimus päättyi marraskuun 15 p:nä 1928, päät t i 1 ) rahatoimikamari velkoa 
leskirouva Heleniukselta 2,400 markkaa marraskuun 15 p:n ja joulukuun 31 
p:n 1928 välisestä ajasta. 

Pasilankadun tonttia n:o 13 koskeva riita. Herra J. W. Wanhalan ja yhdis-
tyksen Arbetets vänner molempien anottua saada vuokrata korttelissa n:o 
567 sijaitsevan Pasilankadun tontin nro 13 rahatoimikamari päätti 2) vuok-
rata sen hakija Wanhalalle maaliskuun 1 p:ään 1957 vuokrasta, joka ensim-
mäiseltä kymmenvuotiskaudelta olisi 5,000 markkaa ja sen jälkeen kymmen-
vuosittain kohoaisi 10 %, sekä muuten kaupunginvaltuuston mainitulle ton-
tille vahvistamin vuokraehdoin. 

Edellä mainittua päätöstä perusteltiin siten, että molemmista hakijoista 
herra Wanhala oli jä t tänyt hakemuksensa aikaisemmin, mikä kuitenkin to-
dettiin erehdykseksi, koska se päinvastoin oli saapunut kamariin n. kuukautta 
myöhemmin kuin yhdistyksen Arbetets vänner samaa tarkoittava anomus. 
Kamari päätti sen johdosta peruuttaa edellä mainitun päätöksensä ja luovut-
taa Pasilankadun tontin n:o 13 edellä jo mainituin ehdoin yhdistykselle Arbe-
tets vänner. 

Herra Wanhala vaati kuitenkin oikeudessa rahatoimikamarin velvoitet-
tavaksi pysymään aikaisemmassa päätöksessään, ja saatuaan tästä tiedon 
rahatoimikamari päät t i 3 ) ryhtyä neuvotteluihin herra Wanhalan kanssa saa-
dakseen hänet tyytymään johonkin toiseen sopivaan tonttiin, jonka kaupunki 
voisi hänelle luovuttaa. Samalla kehoitettiin asiamiestä toistaiseksi olemaan 
allekirjoittamatta yhdistyksen Arbetets vänner kanssa tehtävää vuokrasopi-
musta. 

Tehdastonttien vuokralleanto. Aktiebolaget Autocar osakeyhtiölle vuok-
rattiin 4) Elimäenkadun varrella sijaitsevat tehdastontit n:o 20 korttelissa 
n :o 693 ja n:o 17 korttelissa nro 694, edellinen helmikuun 9 pr ään 1958 ja jäl-
kimmäinen heinäkuun 24 prään 1958, ja vuosivuokra määrättiin ensimmäi-
seltä kymmenvuotiskaudelta edellisestä 12,570 markaksi ja jälkimmäisestä 
12,900 markaksi, toiselta vastaavasti 17,500 ja 18,060 markaksi ja viimei-
seltä kymmenvuotiskaudelta 22,530 ja 23,220 markaksi. 

Korttelissa nro 696 Elimäenkadun varrella oleva tehdastontti nro 7 vuok-
rat t i in5) Sementtirakennus osakeyhtiölle huhtikuun 12 prään 1958 ja vuosi-
vuokra määrättiin 8,478 markaksi ensimmäiseltä, 11,869: 20 markaksi toiselta 
ja 15,260: 40 markaksi kolmannelta kymmenvuotiskaudelta. 

Osakeyhtiö Metro auto aktiebolag'ille vuokratti in6) korttelissa n:o 693 
Elimäenkadun varrella sijaitseva tehdastontti n:o 24 30 vuodeksi lukien touko-
kuun 4 p:stä 1928 vuosivuokrasta, joka olisi 15,000 markkaa ensimmäisinä, 
21,000 markkaa seuraavina ja 29,400 markkaa viimeisinä 10 vuotena. Sit-
temmin kyseellinen sopimus purettiin 7) ja tontti vuokrattiin 8) Rakennustoi-
misto Leon. Henrikssons byggnadsbyrä nimiselle toiminimelle lukien elokuun 
1 p:stä 1928 ja muuten samoin ehdoin kuin aikaisemmin. 

Korttelissa n:o 693 Elimäenkadun varrella sijaitseva tehdastontti nro 
22 vuokratti in9) insinööri C. H. Nyströmille toukokuun 31 prään 1958 17,300 
markan vuosivuokrasta ensimmäiseltä, 24,225 markasta toiselta ja 31,150 
markasta kolmannelta kymmenvuotiskaudelta. 

1) Rkmrin jstn pöytäk. 17 p. lokak. 5,520 §; vrt. v:n 1927 kert. s. 148. — 2) Rkmrin 
pöytäk. 19 p. lokak. 1,743 § ja 9 p. marrask. 1,898 §. — 3 ) S:n 14 p. jouluk. 2,230 §. — 
4) S:n 10 p. helmik. 217 § ja 24 p. heinäk. 1,255 §. — 5) S:n 13 p. huhtik. 633 §. —- 6) S:n 
4 p. toukok. 792 §. — 7) Rkmrin jstn pöytäk. 19 p. kesäk. 4,234 §. — 8) Rkmrin pöytäk. 
31 p. heinäk. 1,303 §. — 9) S:n 25 p. toukok. 940 §. 
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Helsingin meijeriliikkeelle vuokrattiin korttelissa n:o 697 Teollisuus-
kadun varrella sijaitsevat tehdastontit n:ot 7 ja 9 30 vuodeksi lukien heinä-
kuun 1 p:stä 1928 ja vuosivuokra määrättiin yhteensä 37,325 markaksi kym-
meneltä ensimmäiseltä, 52,265 markaksi kymmeneltä seuraavalta ja 67,205 
markaksi kymmeneltä viimeiseltä vuodelta. 

Korttelissa nro 692 Kuortaneenkadun varrella sijaitsevat tehdastontit 
nrot 9 ja 11 vuokrattiin 2) tehtailija J . Merivaaralle joulukuun 31 prään 1957 
ja vuosivuokrat vahvistettiin edellisestä tontista 20,850 markaksi ja jälkim-
mäisestä 28,350 markaksi ensimmäiseltä, vastaavasti 29,190 ja 39,690 mar-
kaksi toiselta sekä 37,530 ja 51,030 markaksi kolmannelta kymmenvuotis-
kaudelta sekä ehdoin, 

että 6 mm levyiselle alueelle pitkin Kuortaneenkatua, joka alue 6 kuu-
kautta irtisanomisen jälkeen oli luovutettava kaupungille, ei saanut teettää 
rakennuksia. 

Suvilahden lautatarhalle vuokratt i in3) korttelissa nro 283 Sörnäisten 
rantatien varrella sijaitseva tehdastontti nro 6 5 vuodeksi lukien tammikuun 
1 prstä 1929 50,600 markan vuosivuokrasta ja sellaisin ehdoin, että kaupungilla 
oli oikeus 3 vuoden kuluttua vuokrakauden alusta lukien korottaa vuokra-
maksua enintään 50 % sekä vuokra-ajan kuluessakin vuoden kuluttua irtisano-
misesta ottaa haltuunsa ne tontin osat, joita kaupungin teknilliset laitok-
set mahdollisesti tarvitsivat. 

Vuonna 1927 insinööreille R. F. Heikelille ja S. Olmille vuokratut 4 ) 
korttelissa nro 693 Teollisuuskadun varrella sijaitsevat tehdastontit nrot 31 
ja 33 luovutettiin edellinen Colas osakeyhtiölle5) ja jälkimmäinen Keskus-
valimo osakeyhtiölle6) samaksi ajaksi ja samoin ehdoin kuin aikaisemmin. 

Itämerenkadun varastopaikat. Rahatoimikamari päätt i7) , että Itämeren-
kadun varrella sijaitsevat varastopaikat vuokrattaisiin 5 vuodeksi tammikuun 
1 prään 1933 17 markan vuokrasta m2rlta paikoista, jotka eivät sijainneet pisto-
raiteen varrella ja 20 markan mukaan muista paikoista, pidättämällä kaupun-
gille oikeus 50 %:n vuokrankorotukseen tammikuun 1 prstä 1931 lukien. 

Edelleen kamari päätt i8) , että edellä mainituille varastopaikoille sai ra-
kentaa korjauspajoja ja autotalleja ehdoin, että piirustukset asianmukaisessa 
järjestyksessä hyväksyttiin sekä että palopäällikön ja muiden kysymykseen 
tulevien viranomaisten laatimia määräyksiä tarkasti noudatettiin. 

Ruoholahden varastopaikat. Kaupungin yleisten töiden hallitus lähetti 
kamarille rakennuskonttorin satamaosaston työpäällikön esityksen Ruoho-
lahden torin ja Ruoholahdenrannan rautatieraiteiden uudestaanjärjestelystä. 
Esitetyn suunnitelman toteuttaminen edellytti Ruoholahden pohjoisrannalla 
olevien varastopaikkain jaoituksen muuttamista, minkä johdosta rahatoimi-
kamari hallituksen ehdotuksen mukaisesti päät t i 9 ) antaa asiamiehelleen teh-
täväksi sanoa irti kyseellisiä alueita koskevat vuokrasopimukset. 

Merisataman varastopaikat. Merisataman varastoalueita järjestelemään 
asetetun komitean ehdotuksesta rahatoimikamari päätti 10)r 

että komitean ehdotukseen liitettyyn karttaan keltaisella värillä merkityt 
korttelit luovutettaisiin satamaviranomaisille tilapäisiä varastoja varten ja 
et tä näitä kortteleita ei saanut aidata; 

että rahatoimikamari antaisi edellä mainittuun karttaan punaisella värillä 
merkityt korttelit vuokralle kuuden kuukauden irtisanomisajoin; 

!) Rkmrin pöytäk. 10 p. heinäk. 1,180 §. — 2) S:n 26 p. kesäk. 1,143 §. — 3) S:n 
16 p. maalisk. 464 §. — 4) Ks. v:n 1927 kert. s. 151. — 5) Rkmrin jstn pöytäk. 28 p. 
jouluk. 6,540 §. — 6) S:n 7 p. marrask. 5,867 §. — 7) Rkmrin pöytäk. 20 p. tammik. 99 §. 
— 8) S:n 16 p. maalisk. 467 §. — 9) S:n 4 p. jouluk. 2,172 §. —1 0) S:n 30 p. maalisk. 541 §. 
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että jälkimmäiset alueet aidattaisiin yhtenäisin aitauksin, joiden malli 
samalla vahvistettiin; 

että kaikkien alueelle teetettävien rakennusten ja laitteiden piirustukset 
oli asianmukaisessa järjestyksessä vahvistettava; 

kieltää vuokraajia käyttämästä varastoimistarkoituksiin vuokra-alueit-
tensa ulkopuolella olevaa tilaa tai heittämästä sinne jätteitä t. m. s.; 

vahvistaa punaisella värillä merkittyjen alueiden vuosivuokran 20 mar-
kaksi m2:ltä; 

myöntää nykyisille vuokraajille heinäkuun 1 p:ään 1928 kestävän yli-
menokauden, jonka kuluessa uudet alueet oli pantava kuntoon ja jolta vuokrat 
maksettaisiin nykyisten perusteiden mukaisesti, sekä määrätä, että niiden 
vuokraajain, joille ei myönnettäisi tai jotka eivät halunneet varastopaikkaa 
uudelleen järjestellyltä alueelta, ennen toukokuun 1 p:ää 1928 tuli tyhjentää 
hallussaan olevat alueet; 

kehoittaa nykyisiä vuokraajia kirjallisesti anomaan uudestaan järjestetty-
jen alueiden vuokraoikeutta ja samalla ilmoittamaan, mihin tarkoitukseen 
he halusivat käyttää alueita sekä mitä laitteita ja rakennuksia he aikoivat 
niille teettää; 

pyytää satamahallitusta määräämään tarkastuskonstaapelin valvomaan 
järjestystä myöskin punaisella värillä merkittyjä kortteleita ympäröivillä alu-
eilla sekä Merisatamassa että Ruoholahdensatamassa; 

pyytää satamahallitusta korottamaan sen hallinnon alaisten varastopaik-
kain paikka vuokrat vähintään edellä mainittuun määrään; sekä 

antaa rakennuskonttorin satamaosastolle tehtäväksi pitää luetteloa edellä 
mainituista varastopaikoista, paaluttaa ne sekä valvoa niiden käyttöä. 

Munkkisaaren eteläpuolella olevat varastopaikat. Satamahallitus valtuu-
tettiin kertomusvuonna vuokraamaan varastopaikkoja tiiliä y. m. raken-
nusaineita varten Munkkisaaren eteläpuolella olevalta täytetyltä alueelta. 

Sotaväen kenttäharjoitukset. Helsingin komendanttiviraston anottua, että 
eräs Länt. Eläintarhan alue luovutettaisiin sotaväen kenttäharjoituksia varten, 
rahatoimikamari päät t i 2 ) tähän tarkoitukseen tarjota erään Reijolan ja Mei-
lahden välisen metsäalueen, minkä tarjouksen komendantti virasto hyväksyi3). 

Erään Ruskeasuon alueen vuokralleanto. Osakeyhtiö Luulle vuokratt i in4) 
viideksi vuodeksi lukien helmikuun 1 p:stä 2400 markan vuosivuokrasta eräs 
400 m2:n laajuinen Ruskeasuon läheisyydessä sijaitseva alue, jolle yhtiö aikoi 
varastoida luita, ehdoin, että alueelle teetettävien rakennusten piirustukset 
laadittiin yksissä neuvoin ensimmäisen kaupunginlääkärin kanssa sekä että 
terveydenhoitolautakunta hyväksyi ja rahatoimikamari vahvisti ne, että ter-
veydenhoitolautakunnan määräämiä varovaisuustoimenpiteitä tarkasti nouda-
tettiin sekä että laitteita hoidettiin niin, ettei niistä koitunut haittaa ympä-
ristölle. 

Erään alueen luovuttaminen Suomen vankeusyhdistykselle. Suomen van-
keusyhdistys oli ilmoittanut, että sillä oli aikomuksena järjestää tilapäistä 
kivenhakkuutyötä Helsingistä kotoisin oleville, rangaistuksensa kärsineille 
rangaistusvangeille, sekä anonut, että kaupunki luovuttaisi sopivan paikan 
tähän tarkoitukseen. Tähän myöntyen rahatoimikamari päät t i 5 ) antaa 
Pengerkadun varrelle tulevan puistoalueen kaakkoisosan yhdistyksen käytet^-
täväksi sekä oikeuttaa yhdistyksen siellä maksutta louhimaan kalliota ehdoin, 
että työ järjestettiin rakennuskonttorin ohjeiden mukaisesti. 

Rkmrin pöytäk. 27 p. huhtik. 731 §. — 2) S:n 19 p. lokak. 1,749 §. — 3) S:n 6 
p. marrask. 1,861 §. — 4) S;n 3 p. helmik. 194 §. — 5) S;n 20 p. tanunik. 105 §. 
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Ilman lupaa käytetyt vuokra-alueet ja varastopaikat. Sihteeri A. Blom-
bergille a n n e t t i i n t e h t ä v ä k s i laatia ehdotus sakkomääräyksiksi, joita oli 
noudatettava, milloin kaupungin maan vuokraajat vuokrasopimuksen voi-
massaoloajan päätyt tyä ilman lupaa edelleen käytt ivät hyväkseen vuokra-
alueitaan. 

Halkokeskus Forsén & Lemström nimistä toiminimeä, joka ilman lupaa 
piti hallussaan 100 m2:n laajuista rautatieraiteiden ja toiminimelle vuokratun 
Lapinniemen alueen välistä aluetta, kehoitettiin 2) viipymättä ja viimeistään 
ennen helmikuun loppua poistamaan kaikki varastot mainitulta lisäalueelta 
sekä maksamaan siitä kaupunginkassaan vuokraa 300 markkaa. 

Aktiebolaget Tolvan nimistä yhtiötä kehoitettiin 3) viimeistään syyskuun 
1 p:ään mennessä poistamaan tehdaskorttelista n:o 178 sinne lupaa hankki-
matta varastoimansa työaineet uhalla, että tämä muuten tehtäisiin kaupungin 
toimesta yhtiön kustannuksella. Yhtiön ilman lupaa hallussaan pitämästä 
alueesta velottaisiin siltä vuokramaksua 10 markan mukaan m2:ltä vuodessa. 

Rakennuskonttorin ilmoitettua, että muutamat toiminimet ilman lupaa 
olivat käyttäneet erinäisiä kaupungin varastopaikkoja, rahatoimikamari 
päät t i 4 ) velvoittaa nämä toiminimet viimeistään marraskuun 3 p:ään mennessä 
poistamaan varastonsa kyseellisistä paikoista sekä maksamaan vuokrat siltä 
ajalta, jona he luvatta olivat pitäneet alueita hallussaan, nim. Aktiebolaget 
Aug. Eklöf 2,000 markkaa, Puutavaraliike Hämeen sahat 200 markkaa, Skan-
ska cementgjuteriet 100 markkaa, Metsäkeskus osakeyhtiö 1,400 markkaa, 
Osakeyhtiö Johto 600 markkaa sekä Länsisataman puutavaraliike 80 markkaa. 

Varastopaikkojen tarkastajalle annettiin tehtäväksi4) valvoa, että edellä-
mainitut varastopaikat tyhjennettiin määräajan kuluessa sekä että veneet, 
jotka ilman lupaa oli varastoitu Ruoholahden varastoalueen halki kulkeville 
poikkikaduille, viipymättä poistettiin uhalla, että tämä muuten tehtäisiin 
rakennuskonttorin toimesta. 

Urakoitsija P. Riipiseltä, joka ilman asianmukaista lupaa oli varastoinut 
kiviä tuberkuloosisairaalan alueelle, oli asiamiehen toimesta velottava5) 
tästä varastopaikasta vuokramaksua 2,000 markkaa kuukaudelta lukien 
helmikuun 15 pistä ja kunnes paikka oli luovutettu kaupungin vapaasti käy-
tettäväksi, mikä ajankohta rakennuskonttorin tuli ilmoittaa asiamiehelle. 
Ellei vuokramaksua vapaaehtoisesti maksettu tai kivikasaa viipymättä toi-
mitettu pois, ryhdyttäisiin oikeudellisiin toimenpiteisiin mainittua Riipistä 
vastaan. 

Laidunoikeudet. Kaupungingeodeetin laatima laidunmaiden vuokralle-
antoa koskeva ehdotus hyväksyttiin 6 ) . 

Perunapalstat. Kaasulaitoksen työntekijöille luovutettiin7) Sörnäisten 
teurastamoalueelta 50 perunapalstaa 25 markan maksusta palstalta. 

Herra O. F. Granqvist, jolle oli vuokrattu Leppäsuon alueella oleva peruna-
palsta n:o 65, oli muokannut maan ja pannut siihen perunaa, ennenkuin raha-
toimikamari peruutti vuokrasopimuksen ja kaupunginpuutarhuri vei palstalta 
pois ruokamullan ja perunat. Herra Granqvistille täten koituneen vahingon 
korvaukseksi myönnettiin8) hänelle 350 markkaa kamarin käyttövaroista. 

Pidennetyt vuokraoikeudet. Rahatoimikamari pidensi seuraavien tilusten 
vuokrakaudet: 

Rkmrin jstn pöytäk. 5 p. kesäk. 4,044 §. — 2) S:n 15 p. helmik. 2,911 §. — 
3) Rkmrin pöytäk. 24 p. heinäk. 1,265 §. — 4) Rkmrin jstn pöytäk. 17 p. lokak. 5,562 §. 
— 5) Rkmrin pöytäk. 16 p. marrask. 2,027 §. — 6) S:n 16 p. maalisk. 462 §. — 7) Rkm-
rin jstn pöytäk. 25 p. huhtik. 3,556 §. — 8) S:n 3 p. heinäk. 4,462 §. 
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Tiluksen nimi. Vuokraajan nimi. 
Vuokrakausi pidennetty. Vuotuinen 

vuokra-
maksu, Smk. 

Tiluksen nimi. Vuokraajan nimi. 
mistä mihin 

Vuotuinen 
vuokra-

maksu, Smk. 

Eläintarha, huvilapalsta Talonomistaja K. F. 1928, marras- 1933, marras- 9,600 
n:o 1 Skogster ja G. A. kuun 14 kuun 14 

Osenius *) 
S:n osa huvilapalstasta Leskirouva H. Söder- 1928, marras- 1933, marras- 10,000 — 

n:o 4 berg 2) kuun 15 kuun 15 
Kaivopuisto, kahvila- Arkkitehdit E. Rorg, E. 1929, kesäk. 1 1932, kesäk. 1 7,500 — 

alue Kuhlefelt-Ekelund ja 
E. Ruuth3) 

Kumpula, asuntopalsta Ajuri F. H. Lindberg4) 1929, syys- 6 kk. irti s. 1,200 — 

litt. F. kuun 1 
S:n asuntopalsta litt. M Leskirouva S. Aarnio 5) 1929, syys- 6 kk. irtis. 1,200 — 

kuun 1 
S:n „ „ R Herra F. Dernjatin6) 1929, syys- 6 kk. irtis. 1,200 — 

kuun 1 
S:n „ „ T Puutarhuri V. Carlsson 7 1928, tammi- 6 kk. irtis. 1,500 — S:n „ „ T 

kuun 1 
S:n „ „ Ö Ajuri A. Aaltonen ja 1929, syys- 6 kk. irtis. 1,200 — S:n „ „ Ö 

työmies J. Auvinen 8) kuun 1 
Luoto, tilus n:o 101 Aktiebolaget Klippan 9) 1929, tammi- 1932, tammi- 10,000 — 

kuun 1 kuun 1 
Meilahti, huvilapalsta Leski S. A. Isaksson10) 1929, syys- 1934, syys- 2,400 — 

n:o 28 A kuun 1 kuun 1 
S:n huvilapalsta n:o 28R Herra K. R. Färm u ) 1929, syys- 1932, syys- 500 — 

kuun 1 kuun 1 
Oulunkylän itäinen hu- Rouva T. M. Öster- 1929, tammi- 1933, joulu- 2,100 — 

vilaryhmä, asunto- berg «) kuun 1 kuun 31 
palsta n:o 58 

Pääskylänrinne, kortt. Nobel-Standard Osa- 1929, tammi- 1 kk. irtis. 12,000 — 

n:o 286 tontti n:o 1 keyhtiö Suomessa 13) kuun 1 
Ruoholahdenkatu, tont- Asunto-osakeyhtiö Ruo- 1929, huhti- 1934, huhti- 50,000 — 

ti n;o 17 kortt. n:o 167 holahti bostadsaktie- kuun 25 kuun 25 
bolag l4) 

Salmisaari, huvilapalsta Rouva K. Lönnberg15) 1928, joulu- 1929, heinä- 600 — 

sen lounaisosassa kuun 1 kuun 1 
Strömstenin pelto, pals- Prokuristi J. Hellsten 16) 1928, elokuun 1 kk. irtis. 240 — 

ta n:o 16. 15 
Taipale, asuntopalsta G. A. Lundin perilli- 1928, elokuun 1 kk. irtis. 1,680 — 

n:o 8 set 17) 15 
Vallila, kortt. n:o 580 Konsuli G. R. Söder- 1929, kesä- 3 kk, irtis. 8,400 — 

tontti 7 lund 18) kuun 1 

Loviselund. Kalastaja F. L. Karlssonin kanssa tehty Kulosaaren tilan 
Loviselund-nimistä aluetta sekä tilan kalavesiä koskeva sopimus pidennettiin19) 
vuodeksi eteenpäin lukien kesäkuun 1 p:stä 1928 samoin ehdoin kuin aikaisem-
min. 

Vuokraoikeuden siirto. Rahatoimikamari hyväksyi seuraavien tiluksien 
vuokraoikeuden siirron: 

Rkmrin pöytäk. 13 p. tammik. 49 §. — 2) S:n 19 p. kesäk. 1,074 §. — 3) S:n 2 p. 
marrask. 1,836 §. — 4) Rkmrin jstn pöytäk. 17 p. lokak. 5,567 §. — 5) S:n 12 p. syvsk. 
4,995 §. — 6) S:n 12 p. syysk. 4,996 §. — 7) S:n 21 p. maalisk. 3,253 §. — 8 ) S:n 12 p. syysk. 
4,994 §. — 9) Rkmrin pöytäk. 19 p. kesäk. 1,086 § ja 14 p. syysk. 1,4^1 §. — 10) S:n 30 
p. maalisk. 550 §. — u ) S:n31 p. elok. 1,409 §. —12) S:n 30 p. maalisk. 549 §. —1 3) S:n 30 p. 
maalisk. 558 §. — 14) S:n 4 p. toukok. 789 §. — 15) Rkmrin jstn pöytäk. 26 p. svysk. 5,281 §. 
— 16) Rkmrin pöytäk. 10 p. heinäk. 1,172 §. — 17) S:n 17 p. heinäk. 1,222 §. — 18) S:n 
21 p. jouluk. 2?285 §. — 19) Rkmrin jstn pöytäk. 19 p. kesäk. 4,243 f; ks. v;n 1927 kert, st 147, 
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Tiluksen nimi. Uuden vuokraajan nimi. ! 

Eläintarha huvilapalsta n:o 5 Liikemies E. Koskinen1) 
S:n huvilapalsta n:o 5 Lehtori A. Siven 2) 
S:n n ff 9 Liikemies K. J. Rautajoki3) 
Hermanni I, kortt n:o 655 tontti n:o 16 Herra 0. Hyyrvläinen 4) 
S:n kortt. n:o 655 tontti n:o 17 Neiti A. Nylund 5) 
S:n II, kortt. n:o 17 tontti n:o 1 Ylioppilas K. E. V. Liljeberg6) 
Herttoniemi, asuntopalsta n:o 65 Herra J. E. Lamberg 7) 
Hämeentie, kortt. n:o 651 tontti n:o 81 Kauppias H. Koivunen 8) 
Inarintie, kortt. n: o 545 tontti n:o 25 Ajuri M. Rouhiainen 9) 
Keuruuntie, kortt. n:o 550 tontti n:o 20 Maanviljelijä H. Ojansuu 10) 
S:n kortt. n:o 550 tontti n:o 20 Maanviljelijä A. Maunula11) 
Kumpula, kortt. n:o 935 tontti n:o 49 Konemestari G. AV. Mattsson12) 
S:n kortt. n:o 935 tontti n:o 62 Kauppias J. Sirrn13) 
S:n ff ff 936 ff ff 26 Herra M. Närhi14) 
S:n ff ff 936 ff ff 26 Ajuri 0. J. Holmberg15) 
S:n ff ff 936 ff ff 34 Herra 0. Holmberg16) 
S:n ff ff 939 ff ff 37 Asunto-osakeyhtiö Limingantie 37 17) 
S:n ff ff 941 ff ff 20 Vahtimestari A. Rossi18) 
S:n ff ff 941 jf ff 24 Osakeyhtiö Valkeapää Ltd 19) 
S:n ff ff 941 ff ff 24 Sähkömonttööri A. A. Kokko 20) 
S:n ff ff 941 ff ff 24 Mekaanikko V. Koskinen21) 
S:n ff ff 942 ff ff 15 Herra K. E. Salminen 22) 
S:n ff ff 944 ff ff 2 Piirtäjä J. V. Virtanen 23) 
Kuusisaari, huvilapalsta n:o 1 L Rouva E. Pohjanheimo 24) 
S:n huvilapalsta n:o 1 a Herra K. Kalervo 25) 
Käpylä, kortt. , n:o 823 tontti . n:o 7 Arkkitehti A. Eriksson 26) 
S:n kortt. n:o 823 tontti n:o 18 a Herra F. V. Johansson 27) 
S:n ff ff 862 ff ff 31 Kansakoulunopettaja J. Koivisto 28) 
S:n ff ff 865 ff ff 2 Kirjeenkantaja O. Sinisalo 28) 
S:n ff ff 868 ff ff 3 Herra T. Lehti29) 
S:n ff ff 868 ff ff 3 Insinööri W. Kaustell30) 
S:n ff ff 868 ff ff 15 Herra G. Vesanto 31) 
S:n ff ff 869 ff ff 7 b Vaihdemies J. "W. Välimäki32) 
S:n ff ff 869 ff ff 8 a T\ömies V. L. Lehtinen ja puuseppä K. 

Vilonen 33) 
S:n ff ff 870 ff yi 5 a Farmasiankandidaatti H. V. Mäkelä 34) 
S:n ff ff 870 ff ff 11 Veturinkuljettaja K. J. Sjöblom35) 
S:n ff ff 873 ff ff 7 b Maanviljelijä J. F. Oja 36) 
S:n ff t» 874 ff jf 15 Herra 0. Manner 37) 
S:n ff ff 874 ff ff 17 Herra L. Luoto 38) 
S:n ff ff 876 ff ff 25 Rouva F. Mäkelä39) 
S:n fy f> 876 ff ff 25 Herra V. Jokinen 40) 

Rkmrin jstn poytåk. 1 p. helmik. 2,715 §. — 2) S:n 26 p. syysk. 5,260 §. — 3) S:n 
21 p. marrask. 6,020 §. — 4) S:n 14 p. marrask. 5,961 §. — 5) S:n 4 p. tammik. 2,501 §. — 
6) S:n 19 p. jouluk. 6,499 §. — 7) S:n 28 p. jouluk. 6,549 §. — 8) S:n 28 p. jouluk. 6,530 §. 
— 9) Rkmrin poytåk. 14 p. svysk. 1,498 §. — 10) Rkmrin jstn poytåk. 7 p. elok. 4,709 §. 
— n ) S:n 3 p. lokak. 5,327 §. —1 2) S:n 14 p. marrask. 5,972 §. — 13) S:n 31 p. lokak. 5,743 §. 
— 14) S:n 4 p. tammik. 2,520 §. — 15) S:n 5 p. syysk. 4,930 §. — 16) S:n 28 p. marrask. 
6,132 §. — 17) S:n 15 p. helmik. 2,926 §. — 18) S:n 14 p. maalisk. 3,180 §. — 19) S:n 4 p. 
tammik. 2,521 §. — 20) S:n 30 p. toukok. 3,993 §. — 21) S:n 12 p. jouluk. 6,419 §. — 22) S:n 
1 p. helmik. 2,782 §. — 23) S:n 5 p. syysk. 4,927 §. — 24) S:n 29 p. helmik. 3,018 §. — 
25) S:n 24 p. heinåk. 4,606 §. — 26) S:n 5 p. syysk. 4,929 §. — 27) S:n 19 p. syysk. 5,249 §. 
— 28) S:n 18 p. tammik. 2,644 ja 2,645 §§. — 29) S:n 25 p. huhtik. 3,549 §." — 30) S:n 21 
p. elok. 4,767 §. — 31) S:n 24 p. lokak. 5,675 §. — 32) S:n 5 p. kesåk. 4,039 §. — 33) S:n 
12 p. jouluk. 6,418 §. — 34) S:n 26 p. kesåk. 4,315 §. — 35) S:n 17 p. lokak. 5,565 §. — 
36) S:n 1 p. helmik. 2,784 §. — 37) S:n 5 p. kesåk. 4,040 §. — 38) S:n 25 p. huhtik. 3,547 
§. — 39) S:n 18 p. huhtik. 3,472 § — 40) S:n 25 p. huhtik. 3,548 §. 
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Käpylä, kortt. n:o 876 tontti n:o 27 
Lohjantie, kortt. n:o 540 tontti n:o 15 
S:n kortt. n:o 541 tontti n:o 6 
Läntinen Ourasaari 
Meilahti, A—B—C—D—A huvilapalstasta 

n:o 7 
S:n huvilapalsta n:o 23 Ulfäsa 
S :n 
S:n 
S:n 
S:n 
S:n 

25 Mainiemi 
25 b 
26 d 
29 
32 

Mäkelänkatu, kortt. n:o 580 tontti n:o 7 
Oulunkylä, huvilapalsta n:o 1, Hasabacka 
S:n huvilapalsta n:o 2, Hopstycksäker 
S:n 
S:n 
S:n 
S:n 
S:n 

2, Kullobacka 
2, Kvarnhagen 
4, 
3, Kvarnåkern 
9, Storkärr 

S:n huvilapalstat n:ot 1, 1 a ja 1 b, Kvarn 
åkern 

Ouluntie, kortt. n:o 546 tontti n:o 9 
Pasilankatu, kortt. n:o 561 tontti n:o 5 
S:n kortt. n:o 565 tontti n:o 8 
Päijänteentie, kortt. n:o 531 tontti n:o 43 
Reijola, asuntopalsta Mansikkamäki 
S:n asuntopalsta n:o 12 a 
S:n „ „ 14 
S:n „ „ 14 a 
Reimars, kortt. n:o 18 tontti n:o 4 
S:n kortt. n:o 18 tontti n:o 4 
S:n „ „ 19 „ „ 4 
S:n „ „ 26 „ „ 5 
Roineentie, kortt. n:o 551 tontti n:o 5 
S:n kortt. 11:0 551 tontti n:o 5 
Ruskeasuo, palsta n:o 19 
S:n palsta n:o 20 
Suvannontie, kortt. n:o 546 tontti n:o 
Toukola, kortt. n:o 3 tontti n:o 2 
S:n kortt. n:o 9 tontti n:o 2 
S:n „ „ 904 „ „ 4 
S:n „ „ 904 „ „ 6 

10 

Insinööri E. J. Rinne *) 
Talonomistaja E. E. Samuelsson2) 
Talonomistaja G. A. Mannila3) 
Rouva M. Saarinen 4) 
Varatuomari A. Mangström 5) 

Pankinjohtaja E. Hackman 6) 
Taiteilija I. Hannikainen 7) 
Varatuomari B. H. L. Tuominen 8) 
S:n s:n9) 
Herra L. Lillrank 10) 
Filosofianmaisteri R. Ilmoni ja rakennus-

mestari K. F. Sundell11) 
Konsuli G. R. Söderlund12) 
Neidit F., A. ja L. Kyrklund13) 
Everstinrouva O. Taurén14) 
Rouva A. E. Helenius 15) 
Monttööri J. Blomberg 16) 
Rouva E. Timonen 17) 
Nimismies I. Andersson 18) 
Uunintekijä H. R. Tammio ja herra V. 

Tammio 19) 
Herra E. Wilén, neiti O. Keinänen, lehtori 

E. Malmberg ja rouva A. Malmberg20) 
Tehtailija J. P. Hellstedtin kuolinpesä 21) 
Herra M. J. ja rouva E. Hopeavuori22) 
Kirjapainonjohtaja O. Lindstedt23) 
Maanviljelijä H. Niskanen24) 
Neidit A. ja I. Anthoni25) 
Työmies O. Sjöblom26) 
Neiti J. M. Granlund27) 
Rouva E. Willberg28) 
Herra J. O. Knuuttila29) 
Herra A. Tuominen 30) 
Herra I. H. Nieminen31) 
Herra H. Suominen 32) 
Herra G. V. Lindroos 33) 
Osakeyhtiö Roineentie 5 34) 
Leski A. Lönnqvist35) 
Neiti A. Lindström 35) 
Maanviljelijä A. A. Nylund 36) 
Talonomistaja F. Timper 37) 
Merikapteeni G. M. Karlsson 38) 
Poliisikonstaapeli M. Pohjanniemi39) 
Herra T. Hallberg ja työmies F. Mäkelä 40) 

x) Rkmrin jstn pövtäk. 18 p. tammik. 2,643 §. — 2) S:n 7 p. elok. 4,714 §. — 3) S:n 
31 p. lokak. 5,744 §. — 4) S:n 1 p. helmik. 2,769 §. — 5 ) S:n 29 p. helmik. 3,019 §. — 6) S:n 
12 p. kesäk. 4,125 §. — 7) S:n 5 p. syysk. 4,879 §. — 8) S:n 21 p. marrask. 6,011 §. — 
9) S:n 21 p. marrask. 6,012 §. — 10) S:n 5 p. jouluk. 6,345 §. — n ) S:n 29 p. elok. 4,811 §. 
— 12) Rkmrin pöytäk. 9 p. marrask. 1,903 §. — 13) Rkmrin jstn pöytäk. 11 p. tammik. 
2,545 §. — 1 4 ) S:n 19 p. kesäk. 4,224 §. — 15) S:n 24 p. heinäk. 4,607 §. — 1 6 ) Rkmrin pöytäk. 
16 p. maalisk. 456 §. — 17) Rkmrin jstn pöytäk. 18 p. huhtik. 3,459 §. — 18) Rkmrin 
pöytäk. 14 p. elok. 1,333 §. — 19) Rkmrin jstn pöytäk. 29 p. helmik. 3,020 §. — 20) S:n 
29 p. helmik. 3,049 §. — 21) S:n 14 p. marrask. 5,960 §. — 22) S:n 19 p. syysk. 5,124 §. 
— 23) S:n 14 p. maalisk. 3,154 §. — £4) Rkmrin pöytäk. 30 p. maalisk. 553 §. — £ 5 ) Rkm-
rin jstn pöytäk. 7 p. maalisk. 3,101 §. — 26) S:n 17 p. lokak. 5,564 §. — 27) S:n 19 p. 
kesäk. 4,223 §. — £8) S:n 14 p. elok. 4,764 §. — £9) S:n 26 p. kesäk. 4,324-§. — 30) S:n 21 
p. marrask. 6,017 §. — 31) Rkmrin pöytäk. 19 p. lokak. 1,731 §. — 32) Rkmrin jstn pöy-
täk. 26 p. syysk. 5,269 §. — 33) S:n 14 p. maalisk. 3,182 §. — 34) S:n 21 p. elok. 4,768 §. 
"*) S:n 5 p. svysk. 4,873 §. — 36) S:n 18 p. huhtik. 3,473 §. — 37) S:n 10 p. lokak. 5,390 §. 
t8) S:n 23 p. toukok. 3,940 §. 

Kunnall. Tcert. 1928. 

J9) S:n 18 p. huhtik. 3,471 §. — 40) S:n 3 p. lokak. 5,328 j 

22 



170 II. Rahatoimikamari. 170 

Toukola, kortt. n:o 908 tontti n:o 4 
S:n kortt. n:o 911 tontti n:o 2 
S:n „ „ 911 „ „ 25 a 
S:n „ „ 911 „ „ 25 a 
S:n ·„ „ 911 „ „ 29 
S:n „ „ 912 „ „ 5 
S:n „ „ 915 „ „ 8 
Vallilan tie, kortt. n:o 540 tontti n:o 9 
S:n kortt. n:o 530 tontti n:o 12 
S:n „ „ 531 „ „ 20 
S:n „ „ 531 „ „ 38 
S:n „ „ 531 „ „ 38 
Virtaintie, kortt. n:o 551 tontti n:o 4 

Herra O. Orasmaa1) 
Herra A. Lönnqvist2) 
Ajuri O. G. Andelin3) 
Merikapteeni V. Niemelä 4) 
Herra B. ja rouva I. M. Alanko 5) 
Työmies I. Nikunen ja K. A. Vainio 6) 
Talonomistaja M. V. Vehka7) 
Neiti H. Tuominiemi8) 
Herra E. E. Samuelsson 9) 
Herra E. E. Samuelsson 10) 
Vahtimestari G. V. Lindroos u ) 
Asunto-osakeyhtiö Vallilantie 38 12) 
Maalari F. Lepistö13) 

Kumpulan ravirata. Suomen kenttäratsastusklubin anomuksesta peruu-
tettiin 14) sen kaupungin kanssa maaliskuun 31 p:nä 1924 tekemä erästä Kumpu-
lan aluetta koskeva vuokrasopimus15) edellyttäen, että yhdistys Suomen ravi-
urheilun ystävät yksin otti vastatakseen sopimuksesta ja vuokraehtojen täyt-
tämisestä. 

Puodinkylän alueita koskeva vuokrasopimus. Asiamiesosaston tehtäväksi 
annett i in1 6) sopimuksen aikaansaaminen maanviljelijä A. Juslinin kanssa 
eräistä Puodinkylän vuokra-alueista, jotka hänellä oli hallussaan erään aikai-
semman, Osakeyhtiö Astran kanssa tehdyn sopimuksen nojalla. 

Kaarelan tila. Rahatoimikamari suostui17) siihen, että agronoomi F. Beh-
min kanssa tehty erästä Kaarelan aluetta koskeva vuokrasopimus siirrettiin 
maanviljelijä K. Holmbergille maaliskuun 14 p:stä lukien. Herra Holmbergin 
takaajiksi vuokrasopimuksessa määrättyjen ehtojen täyttämisestä hyväk-
syttiin1 8) maanviljelijä G. Holmberg, insinööri V. Harkko ja apteekkari T. 
Jääskeläinen. 

Erästä kaupungin vuokraajaa vastaan esitetty valitus. Poliisiviranomaisten 
valitettua, että kaupungin vuokramaalle rakennetussa Pasilankadun talossa 
n:o 40 vietettiin säädytöntä elämää, rahatoimikamari päät t i 1 9 ) ainoastaan, 
ettei alueen vuokrasopimusta uudistettaisi. 

Ent. ruutikellarit. Helsingin säilyketehdas osakeyhtiön kanssa tehty, 
Pasilassa olevaa ruutikellaria n:o 126 koskeva vuokrasopimus sanottiin i r t i 2 0 ) 
elokuun 1 prään, ja kesäkuun 21 p:n ja syyskuun 14 p:n väliseltä ajalta enna-
kolta suoritettu vuokra, 354: 15 markkaa, palautettiin2 1) yhtiölle, koska mai-
nittu kellari vaihdon johdosta oli siirtynyt valtiolle, joka vaati itselleen mai-
nitun ajan vuokramaksun. 

Peruutettu vuokrasopimus. Kone- ja siltarakennusosakeyhtiölle vuonna 
192522) vuokratun Vallilan korttelissa n:o 555 sijaitsevan palstan litt. B. 
vuokrasopimus peruutettiin 23) lukien tammikuun 1 pistä 1928. 

x) Rkmrin jstn pöytäk. 1 p. helmik. 2,783 §. — 2) S:n 14 p. marrask. 5,973 §. — 
3) S:n 5 p. kesäk. 4,038 §. — 4) S:n 19 p. syysk. 5,248 §. — 5) S:n 3 p. lokak. 5,329 §. 
— 6) S:n 10 p. heinäk. 4,567 §. — 7) S:n 18 p. huhtik. 3,474 §. — 8) S:n 9 p. toukok. 
3,768 §. — 9) S:n 10 p. heinäk. 4,563 §. — 10) S:n 28 p. maalisk. 3,295 §. — n ) S:n 14 
p. maalisk. 3,181 §. — 12) S:n 21 p. elok. 4,769 §. — 13) S:n 4 p. huhtik. 3,355 §. — 
14) Rkmrin pöytäk. 23 p. marrask. 2,054 §. — 15) Ks. v:n 1924 kert. s. 30. — 16) Rkmrin 
pöytäk. 25 p. syysk. 1,564 §. — 17) S:n 31 p. elok. 1,405 §. — 18) S:n 25 p. syysk. 1,561 §. 
— 19) S:n 2 p. marrask. 1,846 §. — 20) Rkmrin jstn pöytäk. 26 p. kesäk. 4,310 §. — 21) S:n 
5 p. syysk. 4,923 J. — 22) Ks, v;n 1925 kert, s. 161, — 23) Rkmrin pöytäk, 19 p. kesäk, 
1,069 f. 
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Irtisanottuja vuokrasopimuksia. Rahatoimikamari päätt i1) , että erinäisiä 
Taipaleen alueella ja Runeberginkadun varrella sijaitsevia vuokrapalstoja 
koskevat vuokrasopimukset sanottaisiin irti lukien huhtikuun 15 p:stä, tou-
kokuun 15 prstä ja elokuun 15 p:stä 1928. 

Vuokraehtojen muutos. Keskinäisen henkivakuutusyhtiö Suomen luvattua 
Asunto-osakeyhtiö Aidolle, jolle oli vuokrattu Vallilan korttelin nro 557 tontt i 
n:o 29, kuoletuslainan edellyttäen, että kaupunki luopui sille yhtiön kanssa 
tehdyssä vuokrasopimuksessa pidätetystä sopimuksen purkamisoikeudesta, 
rahatoimikamari yhtiön anomukseen myöntyen päät t i 2 ) poistaa sopimuksesta 
vuokraoikeuden menettämistä koskevan määräyksen. 

Vuokramaksujen alentaminen. Konsuli L. Waseniukselle myönnettiin 3) 
2,000 markan alennus Anneperin tilan vuosivuokrasta, joten vuosivuokra 
jäljelläolevalta vuokrakaudelta heinäkuun 1 p:stä 1928 lukien olisi 5,500 
markkaa. 

Vuokramaksun korottaminen. Käpylän korttelin n:o 862 tontin n:o 29 
vuokramaksut korotettiin4) 1,600 markkaan tammikuun 1 prstä 1929 joulu-
kuun 31 p:ään 1932, 2,400 markkaan tammikuun 1 p:stä 1933 joulukuun 31 
p:ään 1942, 3,000 markkaan tammikuun 1 p:stä 1943 joulukuun 31 p:ään 1952, 
3,600 markkaan tammikuun 1 p:stä 1953 joulukuun 31 p:ään 1962 ja 4,200 
markkaan tammikuun 1 p:stä 1963 joulukuun 31 p:ään 1972. 

Vuokramaksun suorittamisen lykkääminen. Asunto-osakeyhtiö Itä Vierto-
tie 67 anoi, että se vapautettaisiin maksamasta Hämeentien tontin 67 
vuokramaksuja tammikuun 1 p:nä 1929 päättyvältä ajalta, ja tähän ano-
mukseen myönnyttiin 5). 

Vuokramaksujen palauttaminen. Toiminimi Kehä, Pölhö & Kumpp. 
oikeutettiin6) anomuksestaan saamaan takaisin Pakaankadun tonttien n:ot 
8, 10 ja 12 vuokraoikeudesta suoritettuja maksuja yhteensä 11,085 markkaa, 
koska kaupunki ei ollut panettanut tontteja sellaiseen kuntoon, että vuok-
raaja olisi voinut niille rakentaa. Heti tämän tapahduttua alkaisi vuokraajan 
maksuvelvollisuus. 

Herra A. Koskiselle oli palautet tava7) 7,200 markkaa eräästä Vallilan- ja 
Roineenteiden kulmauksessa olevasta alueesta syyskuun 1 p:n 1927 ja syys-
kuun 1 p:n 1928 väliseltä ajalta suoritettuja vuokramaksuja, koska vuokraaja 
ei ollut voinut käyttää aluetta hyväkseen. 

Vapaampi käyttöoikeus, johon sisältyi vuokraajan oikeuttaminen raha-
toimikamarilta lupaa hankkimatta luovuttamaan vuokraoikeutensa toi-
selle henkilölle, myönnettiin Meilahden huvilapalstan n:o 328) vuokraajalle, 
rakennusmestari K. Sundellille, Ruskeasuon vuokrapalstan n:o 19 9) vuokraa-
jalle, rouva A. A. Lönnqvistille sekä Ruskeasuon asuntopalstan n:o 1810) 
vuokraajalle, työmies A. E Malleniukselle. 

Lupa autotallien sisustamiseen. Puutavaraliikkeelle Hämeen sahat myön-
nettiin 1X) lupa erään Ruoholahden varastopaikalla nro 10 olevan vajan käyt-
tämiseen autotallina. 

Pelastusarmeija oikeutetti in l 2) sisustamaan autovaja korttelissa nro 
178 olevaan kiviseen tallirakennukseen ehdoin, että työ suoritettiin palopääl-

Rkmrin pöytäk. 27 p. tamtnik. 135 §. — 2) S:n 14 p. elok. 1,331 §. — 3) S:n 1 
p. toukok. 760 §.; vrt. v:n 1925 kert. s. 163. — 4) Rkmrin pöytäk. 2 p. maalisk. 352 §. — 
5) S:n 10 p. heinäk. 1,183 §• — 6) S:n 20 p. tammik. 107 §. — 7) S:n 17 p. heinäk. 1,224 
§. — 8) S:n 10 p. heinäk. 1,173 §. — 9) S:n 21 p. syysk. 1,559 §. — 10) S:n 29 p. syysk. 
1,593 §. — n ) S;n 10 p. helmik. 222 §. — 12) Rkmrin jstn pöytäk. 2 p. toukok. 3,692 §. 
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likön määräysten mukaisesti ja että autovajaa käytettiin ainoastaan armeijan 
omia autoja varten. 

Helsingin puu osakeyhtiö o i k e u t e t t i i n r a k e n t a m a a n Ruoholahdessa 
olevalle varastotontilleen autotalli kolmea autoa varten ehdoin, että rakennus 
tehtiin tulenkestävästä aineesta ja sijoitettiin kadun varrelle kadulle avau-
tuvin ovin, että autotalliin tehtiin tulenkestävät ikkunat lankalasista, että 
autotalleja koskevia määräyksiä valaistuslaitteiden, tuuletuksen y. m. suh-
teen noudatettiin sekä että paloviranomaiset tarkastivat ja hyväksyivät 
autotallin ennenkuin sitä ryhdyttiin käyttämään. 

Lupa rakentaa lauta-aitoja. Voimisteluseuralle Helsingin voimistelijat 
myönnettiin 2) oikeus lauta-aidan rakentamiseen Turuntien varrella olevalle 
vuokratontille nro 5. 

Aug. Ludv. Hartwallin kivennäisvesitehdas osakeyhtiön anomukseen saada 
korottaa yhtiön vuokra-alueen ympärillä oleva lauta-aita Itämerenkadun 
puolelta 4 m korkuiseksi rahatoimikamari myöntyi3). 

Lupa kellarikerroksen sisustamiseen. Sokeain jatko-opiston yhdistys 
oikeutettiin4) sisustamaan varastohuoneita Käpylän korttelin n:o 873 tontilla 
nro 17 olevan rakennuksen kellarikerrokseen. 

Toukolan nahkuiinliike. Ensimmäisen kaupunginlääkärin F. Hisingerin 
esitettyä muistutuksensa sen johdosta, että Toukolan rantakorttelissa n:o 1 
oleva nahkurinliike aiheutti ympäristölle terveydellistä haittaa, rahatoimi-
kamari päät t i 5 ) kehoittaa liikkeen omistajaa herra A. Saldittia, ryhtymään 
terveydenhoitolautakunnan ohj eiden mukaisiin toimenpiteisiin mainittuj en 
epäkohtain korjaamiseksi sekä lautakuntaa pitämään silmällä kyseellistä 
aluetta. Ellei vuokraaja noudattanut lautakunnan määräyksiä, ryhdyttäisiin 
muihin toimenpiteisiin. 

Kolmivuotiskatselmukset. Kaupungingeodeetti W. O. Lillen toimitettua 
tarkastuskatselmuksen, jotta saataisiin selvitetyksi, missä määrin vuoden 
1927 kolmivuotiskatselmuksessa muistutuksia aiheuttaneet puutteellisuudet 
oli korjattu, rahatoimikamari päät t i 6 ) antaa asiamiehelleen tehtäväksi ryhtyä 
vuokraajien suhteen niihin toimenpiteisiin, joihin kaupungingeodeetin katsel-
musasiakirjain katsottiin antavan aiheen. 

Edelleen kaupungingeodeetti lähetti vuoden varrella toimitettujen kolmi-
vuotiskatselmusten katselmuspöytäkirjat. Erinäisistä niihin sisältyvistä 
Toukolan, Vallilan ja Käpylän vuokra-alueita koskevista muistutuksista 
rahatoimikamari päät t i 7 ) hankkia sosialilautakunnan lausunnon. Niitä 
huomautuksia taas, jotka koskivat Kaisaniemen keilarataa sekä Hietaniemen 
tontteja 2 a, 3 a, 4 ja 5, käsiteltäisiin erityisen esittelyn jälkeen, ja mitä mui-
hin muistutuksiin tulee, oli asianomaisia vuokraajia kehoitettava ennen heinä-
kuun 1 p:ää 1929 korjauttamaan muistutusten aiheena olleet puutteellisuudet. 

Herra O. Maijala oikeutettiin8) lykkäämään aitauksen rakentaminen 
Hämeentien varrella olevien tonttien n:ot 67 ja 69 välille heinäkuun 1 p:ään 
1929. 

Reimarsin korttelin n:o 26 tontin n:o 6 vuokraaja oikeutettiin9) lykkää-
mään mainitun tontin rakennuttaminen, tasoittaminen ja aitaaminen heinä-
kuun 1 p:ään 1929. 

Rkmrin pöytäk. 9 p. marrask. 1,962 §. — 2) S:n 10 p. heinäk. 1,187 §. — 3) Rkmrin 
jstn pöytäk. 7 p. elok. 4,700 §. — 4) Rkmrin pöytäk. 21 p. syysk. 1.554 §. — 5) S:n 5 p. 
lokak. 1,631 §. — 6) S:n 17 p. heinäk. 1,223 § ja 5 p. lokak. 1,626 §. — 7) S:n 2 p. 
marrask. 1,854 §. — 8) S:n 3 p. heinäk. 1,154 §. — 9) S;n 3 p. heinäk. 1,155 §. 
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Reimarsin korttelin n:o 22 tontin n:o 3 vuokraaja H. Grönberg oikeu-
tettiin lykkäämään mainitun tontin rakennuttaminen heinäkuun 1 p:ään 
1929. 

Arkkitehti A. Eriksson, joka Käpylän korttelissa n:o 823 olevan vuokra-
tonttinsa n:o 7 kolmivuotiskatselmuksessa oli velvoitettu ennen heinäkuun 
1 p:ää 1928 maalauttamaan tontilla olevan asuinrakennuksen ulkoseinät, 
oikeutettiin2) lykkäämään mainittu työ syyskuun 1 p:ään 1929. 

Vuokraaja J . E. Koponen, joka oli velvoitettu ennen heinäkuun 1 p:ää 
1928 suorittamaan joitakin tasoitustöitä Käpylän korttelissa n:o 874 ole-
valla vuokratontillaan n:o 8, oikeutettiin 3) lykkäämään tämän työn suoritta-
minen heinäkuun 1 p:ään 1929. 

Vuokraaja C. G. Nordbergille myönnetti in4) lupa lykätä Herttoniemen 
vuokrapalstalla n:o 60—61 suoritettaviksi määrättyjen korjaustöiden suoritta-
minen kesäkuun 1 p:ään 1929. 

Suomen krematorioyhdistys vapautett i in5) toistaiseksi korttelissa n:o 
454 olevan krematorioalueen aitaamis velvollisuudesta. 

Helsingfors aktiebostäder niminen yhtiö vapautett i in6) Kampinmalmin 
asuntopalstan n:o 68 D aitaamisvelvollisuudesta. 

Salmisaaren höyrynosturi vuokratti in7) Paraisten kalkkivuoriosakeyhtiölle 
seuraavin ehdoin: 

että yhtiö hankki ja kustansi nosturin poltto- ja voiteluaineet sekä 
käytön aikana tarpeelliset korjaukset; 

että nosturia käytti yhtiön palkkaama henkilökunta rakennuskonttorin 
ohjeiden mukaan; 

että yhtiö nosturin siirrosta, josta rakennuskonttorin tuli huolehtia, suo-
ritti 2,000 markkaa kerta kaikkiaan; 

että yhtiö maksoi vuokraa 480 markkaa viikossa työpäivän ollessa kah-
deksan tuntia sekä 10 markan ylihinnan tunnilta yliajasta, mistä yhtiön 
oli pidettävä kirjaa, kuitenkin siten, että vuokra oli maksettava vähintään 
kuukaudelta sekä sen jälkeen viikolta; samoinkuin 

että nosturi luovutettiin kaupungin käytettäväksi samassa kunnossa, 
missä se oli yhtiön ottaessa sen haltuunsa. 

Lupa pystyttää purkausnosturi Jaalarantaan. Paraisten kalkkivuoriosa-
keyhtiön anottua, että se oikeutettaisiin pystyttämään sementinpurkausnos-
turi Länsisataman Jaalarannan varrelle, rahatoimikamari hankittuaan asiasta 
Helsingin makasiiniosakeyhtiön lausunnon päätti8) oikeuttaa viimeksi mainitun 
yhtiön pystyttämään Jaalarantaan tarvi t tavat purkauslaitteet, mihin yhtiö 
oli ilmoittanut suostuvansa edellyttäen, että Paraisten kalkkivuoriosakeyhtiö 
sitoutui suorittamaan laitteen perustamiskustannusten koron ja kuoletuksen 
sekä käyttökustannukset ja lisäksi ehdoin, että myöskin muut yritykset 
saivat käyttää hyväkseen puheena olevia purkauslaitteita. 

Lupa nosturin asettamiseen. Aktiebolaget Algol osakeyhtiölle myönnet-
t i in 9) lupa kuljetettavan sähkönosturin pystyttämiseen korttelissa n:o 178 
olevalle vuokra-alueelleen ehdoin, että nosturi pystytettiin rakennuskonttorin 
ohjeiden mukaisesti sopivan etäisyyden päähän rautatieraiteista sekä ettei 
nosturinraiteita jatkettu yhtiön alueen ulkopuolelle. 

x) Rkmrin pöytäk. 10 p. heinäk. 1,170 §. — 2) Rkmrin jstn pöytäk. 19 p. syysk. 5,240 
§. — 3) S:n 24 p. lokak. 5,674 §. — 4) Rkmrin pöytäk. 30 p. marrask. 2,135 §. — 5) S:n 
8 p. toukok. 826 §. — 6) S:n 26 p. kesäk. 1,138 §. — 7) S:n 19 p. kesäk. 1,104 §. — 
8) S:n 4 p. toukok. 772 §. — 9) Rkmrin jstn pöytäk. 19 p. syysk. 5,244 §. 
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Lupa vaäan asettamiseen. Helsingin makasiiniosakeyhtiö oikeutettiin 
asettamaan autovaaka Länsisatamaan Saukonkadun ajotien ja korttelin n:o 
260 rajaa pitkin suunniteltujen rautatieraiteiden välille. 

Väliaikaisten siltain rakentaminen satama-alueelle. Aktiebolaget Lars 
Krogius & C:o osakeyhtiön anottua maistraatilta lupaa saada rakentaa yhtiön 
hallussa olevalle Kruunu vuoren- ja Laukkasaarenkatujen väliselle varasto-
palstalle n:o 9 vievä noususilta ja sitä varten aidata tarpeellinen katualue, 
rahatoimikamari päät t i 2 ) siltä pyydetyssä lausunnossa ilmoittaa maistraatille, 
ettei kamarilla ollut mitään muistuttamista edellä mainitun anomuksen hy-
väksymistä vastaan, kuitenkin ehdoin, että yhtiö korvaukseksi katualueen 
myöntämisestä suoritti 60 pennin maksun m2:ltä viikossa, mikä määrä raha-
toimikonttorin tavallisessa järjestyksessä tuli velkoa. 

Tässä yhteydessä rahatoimikamari päätti 2) turhan kirjeenvaihdon vält-
tämiseksi valtuuttaa satamaliikennekonttorin vastedes myöntämään oikeuk-
sia väliaikaisten siltain rakentamiseen satama-alueelle sekä katumaan aitaa-
miseen tässä tarkoituksessa 60 pennin maksusta m2:ltä viikossa sekä huolehti-
maan tämän maksun veloituksesta. 

Itämerenkadun rautatieraiteiden poikki kulkeua ajoliikenne. Vesijohtoliike 
P. Nieminen, jolla oli autotalli Itämerenkadun varrella olevalla vuokratontil-
laan nro 25, oikeutettiin 3) järjestämään ylikäytävä mainitulla kadulla olevien 
rautatieraiteiden poikki ja toistaiseksi liikennöimään sitä ehdoin, että yli-
käytävä poistettiin heti kun sen havaittiin olevan esteeksi tai rautatieviran-
omaiset sitä vaativat, sekä että toiminimi ylikäytävää rakennettaessa noudatti 
rakennuskonttorin antamia ohjeita. 

Tässä yhteydessä kamari päät t i 3 ) kehoittaa asiamiestään vastedes 
ottamaan Itämerenkadun varrella olevia tontteja koskeviin vuokrasopimuk-
siin määräyksen, että ajoliikenne kadun pohjoispuolella olevilta tonteilta rai-
teiden poikki oli sallittu ainoastaan niillä kohdilla, missä oli tä tä tarkoitusta 
varten järjestetyt ylikäytävät. 

Kauppahallit. Rahatoimikamari päät t i 4 ) heinäkuun 1 prstä lukien korot-
taa Kasarmintorin hallin myymäläin vuokria vaate- ja lasitavaramyymälöistä 
100 % ja kenkämyymälöistä 1,000 markkaa vuodessa, mikä päätös kuiten-
kaan ei koskenut niitä myymälöitä, jotka toimitetun huutokaupan jälkeen jo 
oli annettu vuokralle. 

Vuoden varrella toimitettiin5) kahden Kauppatorin hallin ja kahden 
Kasarmintorin hallin myymälän vuokraoikeutta koskevat huutokaupat. 
Näiden myymäläin vuokrat nousivat yhteensä 64,000 markkaan. 

Torikauppa. Kaupunginjohtaja Castrenin ilmoitettua, että rahatoimi-
kamarin kanslia oli sanonut irti Rautatientorin ja n. s. Narinkan myyntipaik-
koja koskevat vuokrasopimukset kesäkuun 30 prään, kamari päät t i 6 ) ainoas-
taan hyväksyä tämän toimenpiteen. 

Tori- ja kauppahallivalvojalle annettiin 7) tehtäväksi sanoa irti Harju-
torin hallin myymälöitä koskevat vuokrasopimukset kesäkuun 1 prään 1928. 
Mainitun hallin kauppiaiden anomuksen, että irtisanominen peruutettaisiin, 
kamari epäsi8). 

Kaupunginvaltuuston päätet tyä 9) , että puutavarain kauppa siirrettäisiin 

*) Rkmrin pöytäk. 22 p. toukok. 931 §. — 2) S:n 26 p. lokak. 1,786 §. — 3) S:n 
21 p. jouluk. 2,290 §. — 4) S:n 20 p. liuhtik. 695 §. — 5) Rkmrin jstn pöytäk. 11 p. tam-
mik. 2,544 §, 14 p. maalisk. 3,179 § ja 26 p. syysk. 5,279 §. — 6) Rkmrin pöytäk. 20 p. 
tammik. 111 §. — 7) S:n 2 p. maalisk. 354 §. — 8) S:n 13 p. maalisk. 434 — 9) Ks. 
tätä kert. s. 36. 
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Rautatientorilta Hakaniementorille, rahatoimikamari määräsi*), että edellä 
mainittu kauppa sai tapahtua siinä osassa toria, joka siihen asti oli ollut 
luovutettuna heinäkauppaa varten; että viimeksi mainittu kauppa vuoros-
taan siirrettäisiin torin rannanpuoleiseen osaan; että puutavarain kauppaa 
sai harjoittaa ainoastaan klo 12:een eikä siis, kuten aikaisemmin, koko päivää; 
että ainoastaan puutavaroita sai myydä; sekä että vuokramaksu olisi 100 
markkaa myyntipaikalta kuukaudessa. 

Muutamat sokeat kaupustelijat oikeutettiin 2) Kauppa- ja Hakaniemen-
toreilla omien valmisteidensa ohella myymään muitakin tavaroita samassa 
laajuudessa kuin siihen asti, niin kauan kuin heillä oli jo hankittua varas-
toaan jäljellä, kuitenkin enintään kuluvan kalenterivuoden loppuun. 

Kaupungin kaduilla tapahtuva makkaiakauppa. Rahatoimikamari päätti 3) 
että oikeudet vuonna 1929 myydä makkaroita seuraavissa paikoissa tar jot-
taisiin huutokaupalla: Hakaniementorilla, Kauppatorilla, Erottajalla, Heikin-
puistossa, Rautatientorilla, Fredrikintorilla, Arkadian aukiolla, Hämeentien 
ja Helsinginkadun kulmassa, Unionin- ja Liisankatujen kulmassa sekä Pikku 
Roobertinkadun ja Yrjönkadun kulmassa. Edellä mainitut myyntioikeudet 
annettiin sittemmin vuokralle maksuista, jotka nousivat yhteensä 693,500 
markkaan. 

Muu katukauppa. Rahatoimikamari vahvisti5) niiden vesikioskien ja 
jäätelön myyntipaikkain minimi vuokrat, joiden vuokraoikeudet tarjottaisiin 
huutokaupalla. 

Edelläkäyneen huutokaupan jälkeen vuokratti in6) sittemmin 21 jäätelön-
myyntipaikkaa huhtikuun 15 p:stä lokakuun 15 p:ään vuokramaksuista, jotka 
vaihtelivat 6,100 markasta 45,100 markkaan ja yhteensä nousivat 313,300 
markkaan. Vuokramäärät oli maksettava ennakolta, puolet huhtikuun 15 
p:nä ja loput heinäkuun 1 p:nä. 

Kuusi eri paikkaa vaunuista tapahtuvaa virvoitusjuomain y. m. myyntiä 
varten vuokratt i in7) huhtikuun 15 p:n ja lokakuun 15 p:n väliseksi ajaksi 
yhteensä 31,300 markan vuokramaksuista. 

27 vesikioskia vuokratti in7) samaksi ajaksi yhteensä 629,600 markan 
maksuista. Sittemmin purettiin 8) 2 kioskia koskevat vuokrasopimukset ja sa-
mat kioskit vuokratti in9) myöhemmin huutokaupalla 23,100 markasta aikai-
sempien vuokrien oltua 34,500 markkaa. 

Koska kaupungin toimesta rakennetut uudet vesikioskit valmistuivat 
myöhemmin kuin oli arvioitu, alennettiin *<>) 6 kioskin vuokramaksuja 48,400 
markkaa eli 144,200 markasta 95,800 markkaan. Sittemmin alennettiin n ) 
vielä 2 kioskin vuokramaksuja yhteensä 2,500 markkaa. 

Rahatoimikamari määräsi12), että sunnuntaisin ja juhlapäivinä huhtikuun 
15 p:stä lokakuun 15 p:ään 1928 sai myydä marjoja ja hedelmiä kolmessa pai-
kassa Kaisaniemenpuistossa ja kahdessa paikassa Eläintarhassa. Myynti-
oikeudet luovutettiin 13) sittemmin yhteensä 28,200 markan maksuista. 

Sitäpaitsi myönnettiin1 3) oikeuksia ulkoilmavalokuvauksen harjoittami-
seen neljässä kamarin aikaisemmin määräämässä 12) paikassa Kaisaniemessä. 

!) Rkmrin pöytäk. 8 p. kesäk. 1,037 §. — 2) S:n 14 p. elok. 1,335 §. — 3) S:n 2 p. 
marrask. 1,841 §. — 4) S:n 27 p. marrask. 2,037 §. — 5) S:n 27 p. tammik. 142 §. — 6) S:n 
24 p. helmik. 297 §. — 7) S:n 20 p. maalisk. 490 §. — 8 ) S:n 13 p. huhtik. 640 §. — ®) Rkmrin 
jstn pöytäk. 25 p. huhtik. 3,553 §. — 10) Rkmrin pöytäk. 19 p. kesäk. 1,078 § n) Rkmrin 
jstn pöytäk. 3 p. heinäk. 4,474 §. — 12) Rkmrin pöytäk. 3 p. helmik. 174 §. — 13) Rkmrin 
jstn pöytäk. 29 p. helmik. 3,053 §. 
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Tästä suoritettavat maksut nousivat 53,600 markkaan, mistä puolet oli mak-
settava ennakolta maaliskuun 15 p:nä ja loput seuraavan heinäkuun 1 p:nä. 
Samaan tarkoitukseen luovutettiin x) edelleen kaksi paikkaa Korkeasaaresta, 
kaksi paikkaa Mustikkamaalta, kaksi paikkaa Seurasaaresta ja yksi paikka 
Mustasaaresta kesän ajaksi yhteensä 12,500 markan maksuista. 

Oikeus virvokkeiden myyntiin kesän aikana Eläintarhan urheiluken-
tällä myönnettiin 2) urheiluseuralle Helsingin toverit 5,000 markan maksusta. 

Neiti I. Nurminen oikeutettiin 3) kertomusvuonna harjoittamaan kahvin-
tarjoilua lentosatamassa 500 markan maksusta. 

Korttikeskus nimiselle toiminimelle myönnettiin4) lupa kahden vuoden 
aikana tarjota Korkeasaaressa myytäväksi maisemakortteja enintään 2 mar-
kan hinnasta kortilta ja enintään 3,000 korttia kutakin lajia ehdoin, että 
toiminimi suoritti kaupungille 50 penniä jokaisesta myydystä kortista, mikä 
maksu oli toimitettava kaupunginkassaan toukokuun 1 p:nä ja heinäkuun 
1 p:nä. 

Herra H. Helenius oikeutettiin5) asettamaan Korkeasaareen hajuvesi-
automaatti 500 markan maksusta kesältä 1928. 

Aktiebolaget Libra osakeyhtiölle myönnettiin6) oikeus huhtikuun 15 
p:n ja lokakuun 15 p:n välisenä aikana pitää henkilövaakoja Runebergin-
esplanaadissa, Rantatorilla Kauppahallin vieressä, Hakaniementorilla, Kaivo-
puistossa sekä Korkeasaaressa ennakolta kaupunginkassaan maksettavasta 
500 markan kuukausimaksusta vaakaa kohden. Sama oikeus myönnettiin 
yhtiölle7) entisin ehdoin kesäksi 1929. 

Rouva L. K. Toivonen oikeutettiin8) kiinnittämään makeisautomaatti 
Hämeentien tontilla n:o 92 olevan rakennuksen seinään. 

Lupa kilpien, ilmoitusten y. m. mainoslaitteiden asettamiseen. Rahatoimi-
kamarin anot tua 9 ) toimenpiteitä, jotta kaupungille pidätettäisiin oikeus 
myöntää lupia ilmoitusten kiinnittämiseen uudisrakennusta varten erotettua 
katualuetta ympäröiviin lauta-aitoihin, maistraatti ilmoitti10) päättäneensä 
vastedes myöntää lupia kadun erottamiseen edellä mainittuun tarkoitukseen 
ehdoin, ettei lauta-aitaan kiinnitetty rumentavia ilmoituksia, sekä antaneensa 
julkisivupiirustusten tarkastustoimikunnalle tehtäväksi valvoa, että tä tä 
määräystä noudatettiin. 

Suomalainen ooppera osakeyhtiö oikeutet t i in u) kiinnittämään mainos-
kaappi kaupungin omistamaan Vilhonkadulla olevaan lauta-aitaan. 

Koiton näyttämölle myönnettiin12) lupa asettaa Hakaniementorille 
Mustikkamaan ulkoilmateatterin ilmoitustaulu sekä sinne opastava tienviitta. 

Siloam-seurakunta oikeutettiin13) asettamaan ilmoituskaappi Toisen lin-
jan ja Siltasaarenkadun kulmaan ehdoin, että kaappi viipymättä poistettiin, 
jos sen havaittiin olevan haitaksi. 

Pasilan työväenyhdistyksen anomuksen johdosta rahatoimikamari 
päätti1 4) , että yleinen ilmoitustaulu asetettaisiin Pasilankadun ja kaupungista 
Pasilan esikaupunkiin vievän tien yhtymäkohtaan. 

!) Rkmrin jstn pöytäk. 19 p. tammik. 2,667 §, 27 p. tammik. 2,738 ja 2,739 §§, 15 
p. helmik. 2,893 ja 2,894 §§ sekä 14 p. maalisk. 3,203 §. — 2) S:n 30 p. toukok. 3,991 §. 
— 3) S:n 29 p. helmik. 3,051 §. — 4) S:n 12 p. kesäk. 4,163 §. — 5) S:n 2 p. huhtik. 
3,403 a §. — 6) Rkmrin pöytäk. 17 p. helmik. 258 §. — 7) Rkmrin jstn pöytäk. 5 p. jouluk. 
6,360 §. — 8) S:n 10 p. heinäk. 4,560 §. — 9) Ks. v:n 1927 kert. s. 162. — 10) Rkmrin 
pöytäk. 16 p. maalisk. 465 §. — i r) Rkmrin jstn pöytäk. 7 p. maalisk. 3,102 §. — 
12) S:n 28 p. maalisk. 3,298 §. — 13) S:n 18 p. huhtik. 3,465 §. — 14) S:n 17 p. heinäk. 
4,587 §. 
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Toiminimelle P. C. Rettig & C:o myönnettiin lupa järjestää sähkö-
mainos Runeberginesplanaadin luoteiskulmassa olevan vesikioskin päälle 
siksi ajaksi vuotta, jolloin kioskissa ei tarjoiltu virvoitusjuomia, sekä vuoden 
umpeensa pitää mainoskilpeä kioskin katolla. Näistä oikeuksista toiminimen 
tuli suorittaa 5,000 markkaa vuodessa lukien tammikuun 1 p:stä ja ehdoin, 
että mainos poistettiin kuukauden kuluttua määräyksen antamisesta. 

Johtaja O. Lundbomille myönnettiin2) oikeus talven aikana käyttää 
Kappelin ravintolan vieressä olevaa soittopaviljonkia valomainosten järjestä-
miseen 1,000 markan vuokrasta sekä ehdoin, että mainostus järjestettiin 
rahatoimikamarin hyväksymän 3) suunnitelman mukaisesti. 

Ford Motor Company of Finland niminen toiminimi oikeutettiin 4) tam-
mikuun 19 p:n ja helmikuun 4 p:n väliseksi ajaksi pystyttämään portin muo-
toinen mainos Kaivohuoneen edustalle sinne järjestetyn autonäyttelyn mer-
kiksi. Yhtiön tuli tästä oikeudesta suorittaa korvausta 1,000 markkaa. 

Edelleen myönnettiin5) samalle toiminimelle lupa sijoittaa edellä maini-
tuksi ajaksi ilmoitustelineitä seuraaviin paikkoihin: Kansallismuseon koh-
dalle, Erottajalle, Hakaniementorille, Kauppatorille, Etel. Makasiinikadulle 
Etelärannan kulmaan, Arkadian aukiolle sekä Vuorimiehenkadun varrelle 
laivatelakka-alueen läheisyyteen, ehdoin, että rakennuskonttori hyväksyi 
telineiden piirustukset sekä että toiminimi tämän oikeuden korvaukseksi 
suoritti 500 markkaa telineeltä. 

Osuuskunta Suomen messut oikeutettiin6) pystyttämään ja radiomessujen 
aikana, helmikuun 18 p:stä 26:nteen, pitämään mainospylväs Aleksanterin-
kadulla, Svenska gården'in porttikäytävän itäpuolella, ehdoin, että osuus -
kunta poisti pylvään vuorokauden kuluessa messujen päättymisestä ja suo-
ritti korvausta 500 markkaa kerta kaikkiaan. 

Edelleen mainittu osuusliike sai7) luvan huhtikuun 21 p:stä 29:nteen pitää 
mainostorneja pystytettyinä Erottajalle, ylioppilastalon edustalle, Arkadian 
aukiolle sekä Pohj. Rautatiekadun ja Nervanderinkadun kulmaan ehdoin, että 
osuusliike suoritti kaupunginkassaan 50 markkaa tornia ja päivää kohden 
sekä että poliisiviranomaisten antamia määräyksiä tarkasti noudatettiin. 

Emäntäliitolle (Husmoderförbundet) oikeutettiin8) maaliskuun 13 p:stä 
19:nteen, jolloin kaupungissa pidettäisiin elintarvemessut, koristamaan Alek-
santerinkadun talon n:o 16—18 edusta ehdoin, että liitto mainitusta oikeu-
desta suoritti kaupunginkassaan 200 markkaa sekä alistui tarkasti noudat-
tamaan niitä määräyksiä, joita poliisiviranomaiset mahdollisesti antaisivat. 

Helsingin suojeluskuntapiirille myönnettiin9) lupa propagandaviikkonsa 
aikana, huhtikuun 12—19 p:nä, pitää kaupungissa erityisiin telineihin kiin-
nitet tyjä ilmoitustauluja. 

Helsingin taidehalli oikeutettiin10) halliin järjestetyn tanskalaisen taiteen 
näyttelyn johdosta pystyttämään kuusi mainospylvästä, nimittäin Erottajalle, 
ylioppilastalon edustalle, Arkadian aukiolle, Pohj. Rautatiekadun ja Ner-
vanderinkadun kulmaan sekä taidehallin edustalle ja pitämään ne paikoillaan 
kolme päivää ehdoin, että poliisiviranomaisten mahdollisesti antamia mää-
räyksiä tarkasti noudatettiin sekä että taidehalli sille myönnetystä oikeu-
desta suoritti 50 markan maksun pylväältä päivää kohden. 

*) Rkmrin pöytäk. 13 p. huhtik. 639 §. — 2) S:n 21 p. elok. 1,348 §. — 3) Rkmrin 
jstn pöytäk. 26 p. syysk. 5,272 §. — 4) Rkmrin pöytäk. 13 p. tammik. 55 §. — 5) S:n 
20 p. tammik. 98 §. — 6) Rkmrin jstn pöytäk. 15 p. helmik. 2,921 §. — 7) Rkmrin 
pöytäk. 13 p. huhtik. 642 §. — 8) S:n 9 p. maalisk. 396 §. — 9) S:n 3 p. huhtik. 573 §. 
— 10) Rkmrin jstn pöytäk. 9 p. toukok. 3,765 § ja 19 p. kesäk. 4,248 §. 

Kunnall. kert. 1928. 21 
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Osakeyhtiö Suomen yleisradiolle myönnettiin x) oikeus huhtikuun 22 p:nä 
pitää kovaäänistä Runebergin esplanaadissa sekä vetää tätä varten tarpeelli-
nen johto kadun yli Kämpin hotelliin. 

Arpain myynti. Rouva M. Mikkola Itä-Hämeen museoyhdistyksen asia-
miehenä oikeutettiin2) enintään 2 viikon aikana käyttämään kaupungin 
vanhoja puukioskeja arpain myyntiin 250 markan maksusta viikolta. 

Muuntaja-asemat. Sähkölaitos oikeutettiin3) rakennuttamaan seuraavat 
muuntaja-asemat: rakennuskonttorin osoittamaan paikkaan Länt. Kaivo-
puistoon3), rakennuskonttorin osoittamaan paikkaan Lauttasaarenkadun var-
relle 4); rakennuskonttorin osoittamaan paikkaan Itämerenkadun varrelle edel-
lyttäen, että aseman rakennustyöt aloitettiin vasta sittenkuin kadulla oli 
suoritettu erinäisiä louhintatöitä5); Loviisan- ja Porvoonkatujen väliseen puis-
tikkoon, Vallilan kansakoulun pihamaalle sekä Hämeentien varrelle 6); kortte-
liin n:o 557 7); sekä rakennuskonttorin osoittamaan paikkaan Marian sairaalan 
alueelle 8). 

Lupa puhelinkioskin sekä kahden jakokaapin pystyttämiseen. Helsingin 
puhelinyhdistys oikeutettiin9) yksissä neuvoin rakennuskonttorin kanssa 
pystyttämään puhelinkioski Fredrikin- ja Arkadiankatujen kulmaukseen sekä 
kaksi jakokaappia Katajanokan puistikkoihin kaupunginasemakaavainsi-
nööri T. Öllerin tarkemmin osoittamiin paikkoihin ehdoin, että kaappien 
piirustukset alistettiin rahatoimikamarin hyväksyttäviksi. 

Oikeus puhelimien asettamiseen. Muutamille autonkuljettajille myönnet-
ti in1 0) lupa puhelimen asettamiseen satamaviranomaisten osoittamaan paik-
kaan. 

Autonkuljettaja E. M. Rehnberg sai u ) luvan kiinnittää puhelimen vanhan 
hautausmaan lähellä olevaan raitiotiepylvääseen. 

Oikeus johtojen rakentamiseen. Paraisten kalkkivuoriosakeyhtiölle myön-
nettiin 12) oikeus rakentaa viemärijohto yhtiön Sörnäisten rantatien varrella 
olevalta tehdasalueelta suoraan mereen ja toistaiseksi käyttää sitä ehdoin, että 
työ suoritettiin rakennuskonttorin ohjeiden mukaisesti ja että yhtiö kustansi 
mahdollisesti tarpeellisen viemärinsuun ympärille kasautuneen lietteen ruop-
pauksen sekä kaikki vastedes mahdollisesti tarpeellisiksi havait tavat johdon 
muutos- ja lisärakennustyöt. 

C. F. R. Spennertin kuolinpesälle myönnettiin13) lupa toistaiseksi vetää 
vesijohto vuokratontille Humalisto nro 2 Humalistonkadulta Humaliston hu-
vilapalstan nro 1 yli, n. 1—1 y2

 m etäisyyteen sen länsirajasta, ehdoin, että 
johto heti Linnankoskenkadun tultua tasoitetuksi yhdistettiin mainitussa 
kadussa olevaan johtoon. 

Osakeyhtiö Lojo elektricitetsverk aktiebolag oikeutettiin14) vetämään ja 
pysyttämään korkeajännitteisjohto kaupungin maan poikki yhtiön Toivoniemen 
tilalla Lohjan pitäjässä sijaitsevasta korkeajännitteisjohdosta samassa pitä-
jässä sijaitsevaan Varolan taloon seuraavin ehdoin: 

Oikeus kestää korkeintaan joulukuun 31 prään 1937, jolloin yhtiön Hel-
singin kaupungin kanssa tekemä virranhankintaa koskeva sopimus loppuu. 

Vedettäessä johtoa Helsingin kaupungin maiden poikki on tarkoin seu-

!) Rkmrin pöytäk. 13 p. huhtik. 674 §. — 2) S:n 12 p. lokak. 1,701 §. — 3) S:n 19 
p. kesäk. 1,105 §. — 4) S:n 26 p. kesäk. 1,116 §. — 5) S:n 26 p. kesäk. 1,117 §. — 6) S:n 
1 p. kesäk. 978 §. — 7) S:n 24 p. heinäk. 1,256 §. — 8) Rkmrin jstn pöytäk. 31 p. heinäk. 
4,685 §. — 9) Rkmrin pöytäk. 26 p. kesäk. 1,145 § ja 24 p. heinäk. 1,268 §. — 10) Rkmrin 
jstn pöytäk. 23 p. toukok. 3,935 §. — x l) S:n 23 p. toukok. 3,936 §. — 1 2 ) S:n 25 p. tammik. 
2,694 §. — 13) S:n 1 p. helmik. 2,760 §. — 14) Rkmrin pöytäk. 7 p. jouluk. 2,186 §. 
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rattava Toivoniemen koulukodin johtajan antamia ohjeita ja työ suoritettava 
siten, että Toivoniemen talolle koituu mahdollisimman vähän haittaa. 

Johto on vedettävä toimilupa-asiakirjoihin liitetyssä piirustuksessa mer-
kittyjen punaisten viivojen osoittamaa suuntaa. 

Muuten on sähköjohdoista voimassa olevia määräyksiä tarkoin nou-
datettava. 

Jos yhtiö rikkoo tässä sopimuksessa olevia määräyksiä, on kaupunki 
oikeutettu heti irtisanomaan toimiluvan ja yhtiö velvollinen poistamaan joh-
dot sekä korvaamaan kaiken kaupungille mahdollisesti aiheutuneen vahingon. 

Pikku-Huopalahteen laskeva viemärijohto. Rahatoimikamarin saatua tie-
toonsa, että Aktiebolaget M. G. Stenius osakeyhtiö aikoi rakennuttaa viemäri-
johdon, joka laskisi Pikku-Huopalahden kapeaan suuhun, kamari päät t i x ) 
yhtiölle osoittamassaan kirjelmässä vaatia toimenpiteihin ryhtymistä viemäri-
veden puhdistamiseksi. 

Lupa kaapelin laskemiseen. Aktiebolaget M. G. Stenius osakeyhtiö oikeu-
tettiin 2) vaihtamaan Meilahden muuntaja-asemalta Munkkiniemeen vievä 
ilmajohto kaapeliin, joka vedettäisiin raitiotielinjaa ja raitiotiesiltaa myöten, 
ehdoin, että yhtiö työn suorituksessa noudatti sähkölaitoksen antamia ohjeita. 

Suomen pankin ja poliisilaitoksen välinen hälyytysjohto. Suomen pankki 
oikeutettiin 3) vetämään hälyytysjohto talostaan Kirkkokadun poikki posti-
taloon, sieltä Snellmaninkadun poikki yliopiston laboratoriorakennukseen, 
edelleen Hallituskadun poikki valtioneuvoston linnan ja Aleksanterinkadun yli 
raatihuoneeseen ja sieltä Sofiankadun poikki poliisilaitoksen taloon. 

Lupa pylväiden pystyttämiseen. Omnibusosakeyhtiölle myönnetti in4) 
lupa omnibusliikenteen pysäkkien merkiksi kiinnittää kaasu- ja sähkölaitoksen 
valaistuspylväisiin sekä Pohjoisrannassa olevaan paviljonkiin viittoja sekä 
pystyttää samaa tarkoitusta varten seitsemän pylvästä, nimittäin Etel. Espla-
naadikadun talossa nro 2 olevan Valion liikkeen edustalle jalkakäytävän 
reunaan, Pursimiehenkadulle talojen n:ot 13 ja 24 edustalle, Kapteeninkadulle 
puistikon reunaan, Keskuskadulle Stockmannin liikepalatsin kohdalle, Mikon-
kadulle tontin nro 5 edustalle sekä Etel. Esplanaadikadulle talon nro 16 edustalle. 

Lupa karusellin y. m. pitoon. Yhdistykselle Föreningen Ekenäs.folkhälsa 
myönnettiin5) lupa pitää Knipnäsin lasten kesäsiirtolan hyväksi kaksi karu-
sellia Hakaniementorilla huhtikuun 29 prstä toukokuun 6 prään ja Tehtaan-
puistossa toukokuun 12—28 prnä ehdoin, että ydistys karusellien sijoituksessa 
noudatti tori- ja kauppahallivalvojan sekä poliisiviranomaisten mahdollisesti 
antamia ohjeita. 

Kenraali Mannerheimin lastensuojeluliitolle myönnettiin6) lupa touko-
kuun 15—29 prnä pitää karusellia Kaisaniemenpuistossa kasvitieteellisen 
puutarhan lounaiskulman kohdalla rakennuskonttorin määräämässä paikassa. 

Myöhemmin yhdistys oikeutettiin 7) myöskin elokuun 25 prstä syyskuun 
16 prään pitämään karusellia ja maaliinammuntatelttaa mainitussa puistossa. 

Kaupungin puistojen y. m. käyttöoikeudet. Seuraavat yhdistykset y. m. 
oikeutettiin alla mainittuihin tarkoituksiin käyttämään kaupungin puistoja 
ja aukioita: 

Urheiluseura Helsingin pallonlyöjät toukokuun 24 prnä järjestämään 
jalkapallokilpailut Johanneksen kirkon viereiselle urheilukentälle8); 

!) Rkmrin pöytäk. 24 p. huhtik. 710 §. — 2) S:n 31 p. heinäk. 1,308 §. — 3) S:n 31 
p. elok. 1,407 §. — 4) S:n 23 p. maalisk. 498 §. — 5) S:n 10 p. helmik. 225 §. — 6) Rkmrin 
jstn pöytäk. 4 p. huhtik. 3,356 §. — 7) Rkmrin pöytäk. 31 p. heinäk. 1,280 §. — 8) Rkmrin 
jstn pöytäk. 23 p. toukok. 3,938 §. 
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Helsingin kisa veikot järjestämään juoksukilpailut Kaivopuistoon loka-
kuun 14 p:nä alkaen klo 13 sekä samalla käyttämään hyväkseen Kaivohuo-
neen edustalla olevaa hiekkakenttää, jolle järjestettäisiin kahvin ja virvoitus-
juomain tarjoilu: luvan myöntämisen ehdoksi määrättiin, että yhdistys vas-
tasi kaikesta kilpailujen johdosta puiston ruohokentille ja istutuksille koitu-
vasta vahingosta 1); 

Suomen ja Ruotsin välisen maaottelun osanottajat syyskuun 6—8 p:nä 
1929 pitämään hallussaan Eläintarhan urheilukenttää2); 

Kenraali Mannerheimin lastensuojeluliitto toukokuun 27 p:nä pitämään 
hallussaan Kaivopuistoa, johon järjestettäisiin lastenjuhla 3); tämän ohessa 
kamari periaatteellisesti myöntyi4) yhdistyksen anomukseen saada käyttää 
toukokuun aikana 1929 Hesperian puistoa huvittelualueena velvoittaen kui-
tenkin hakijan aikanaan alistamaan kamarin tutkittaviksi ja hyväksyttäviksi 
ne järjestelyt, joihin puistossa tä tä tarkoitusta varten oli ryhdyttävä; 

Yhdistys Koteja kodittomille lapsille toukokuun 5 p:n ja kesäkuun 2 
p:n väliseksi ajaksi järjestämään ulkoilmahuvituksia Hakasalmen ja Hesperian 
puistoihin 5); 

Pelastusarmeija toukokuun 1 p:stä syyskuun 30 p:ään pitämään ulko-
ilmakokouksia Kaivopuistossa, Kapteeninkadun puistikossa, Tehtaanpuistossa, 
Kaisaniemen puistossa, Eläintarhassa, Porthaninrinteen ja Toisen linjan kul-
mauksessa, Hakaniemen- ja Hietalahdentoreilla sekä Kaikukujan viereisellä 
kalliolla sekä heinäkuun 1 p:nä pitämään ulkoilmajuhla Kaivopuistossa6); 

Filadelfiaseurakunta pitämään hengellisiä ulkoilmakokouksia Kaisaniemen-
puistossa lähellä uutta kansakoulua ehdoin, ettei puiston ruohokenttiä tal-
lattu 7); 

Suomen luterilainen evankeliumiyhdistys heinäkuun 1 p:nä pitämään 
ulkoilmakokous Eläintarhan Mäntymäellä8); 

Suomen rauhanliiton Helsingin osasto jokaisen kuukauden kolmantena 
sunnuntaina pitämään ulkoilmakokous Kaisaniemenpuistossa oikeutettuna 
sateen sattuessa siirtämään kokouspäivä seuraavaan sunnuntaihin9); 

Suomen antimilitaristinen liitto pitämään ulkoilmakokouksia Kaisanie-
men puistossa heinäkuun 1 ja 22 p:nä1 0); 

Suomen automobiiliklubi heinäkuun 14 p:nä klo 10—12 käyttämään 
Kaivopuiston Ison puistotien yläpäätä autokilpailujen järjestämiseen sekä 
syyskuun 15 ja 16 p:nä pitämään hallussaan Ullanlinnan kylpylaitoksen edus-
talla olevaa aukioita sekä Isoa puistotietä ehdoin, että poliisiviranomaisten 
antamia määräyksiä noudatettiin u ) ; sekä 

Helsingin ammatillinen keskusneuvosto r. y. järjestämään ulkoilmajuhla 
Mustikkamaalle elokuun 26 p:nä12). 

Katumaan luovuttaminen uudisrakennusten vierestä. Koska paljon han-
kaluutta aiheutui siitä, että uudisrakennusyritykset käytt ivät katumaata 
rakennustarpeiden varastoimiseen y .m. rahatoimikamari päätti18) alistaa maist-
raatin harkittavaksi, eikö olisi syytä rajoittaa katujen luovuttamista mai-

!) Rkmrin jstn pöytäk. 3 p. lokak. 5,333 § ja 10 p. lokak. 5,398 §. — 2) Rkmrin 
pöytäk. 30 p. marrask. 2,122 §. — 3) Rkmrin jstn pöytäk. 9 p. toukok. 3,766 §. — 
4) Rkmrin pöytäk. 7 p. syysk. 1,452 §. — 5) S:n 7 p. jouluk. 2,179 §. — 6) Rkmrin jstn 
pöytäk. 25 p. huhtik. 3,554 § ja 26 p. kesäk. 4,317 §. — 7) S:n 9 p. toukok. 3,770 §. — 
8) S:n 19 p. kesäk. 4,247 §. — 9) S:n 19 p. kesäk. 4,250 §. — 10) S:n 3 p. heinäk. 4,468 §. 
— n ) S:n 10 p. heinäk. 4,569 § ja 12 p. syysk. 4,985 §. — 12) S:n 28 p. elok. 4,821 §. — 
13) Rkmrin pöytäk. 26 p. kesäk. 1,112 §. 



182 II. Rahatoimikamari. 181 

nittuihin tarkoituksiin mahdollisimman vähiin, varsinkin kun oli puhe kau-
pungin keskiosissa olevista uudisrakennuksista. 

Oikeus käyttää kaupungin maata. Herra A. Nyberg anoi saada pystyttää 
Armfeltintien huvilan nro 1 viereiseen puistikkoon rappaustöitä varten tar-
peelliset telineet, ja hänen anomukseensa myönnyttiin ehdoin, että anomuk-
sentekijä korvasi puistikolle mahdollisesti aiheutuvan vahingon. 

Osakeyhtiö Fredrikinkatu 75 oikeutettiin2) omistamallaan Fredrikin-
kadun tontilla nro 75 suoritettujen rappaustöiden helpottamiseksi pystyttä-
mään joitakin telineitä mainitun talon edustalla olevaan puistikkoon ehdoin, 
että kaupunginpuutarhurin antamia neuvoja ja määräyksiä tarkasti nouda-
tettiin sekä että tämä töiden valmistuttua sai yhtiön kustannuksella panettaa 
puistikon entiseen kuntoon. 

Oikeus ajotien leventämiseen. Rakennusliike Kolmio oikeutettiin3) tila-
päisesti leventämään Laivurinkadun ajotietä tontin nro 33 edustalta ehdoin, 
että rakennuskonttorin ja poliisimestarin antamia määräyksiä tarkasti nou-
datettiin, että katu ja katupenger aikanaan korjattiin entiselleen rakennus-
konttorin toimesta, mutta yhtiön kustannuksella sekä että laajennustyö 
aloitettiin vasta toiminimen jätet tyä konttoriin kirjallisen sitoumuksen, että 
se vastasi kaikista edellä mainitun toimenpiteen mahdollisesti aiheuttamista 
kustannuksista. 

Lumenkaato. Koska sellaista epäjärjestystä oli esiintynyt, että lumikuor-
mia oli kaadettu jäälle kaupungin ranta-alueille sellaisiinkin paikkoihin, 
joita ei ollut luovutettu tähän tarkoitukseen, rahatoimikamari pää t t i 4 ) ke-
hoittaa puhtaanapitolaitosta laatimaan ehdotuksen lumenkaadon järjestä-
miseksi sekä merkitsemään vuoden 1929 menosääntöehdotukseen tarpeellisen 
määrärahan lumen vastaanottamista sekä tarpeellista kaatopaikkain vartioin-
tia varten. 

Puhtaanapitolaitoksen tämän johdosta annettua ehdotuksensa rahatoimi-
kamari päätti 5) 

että hevosilla kuljetettuja lumikuormia sai kaataa jäälle seuraaviin paik-
koihin·. Taivallahden rantaan; Itämerenkadun tontin nro 13 viereen; Hieta-
saarenkadun päähän; Neptunin- ja Tarmonkatujen kulmaan; Helsinginniemen 
ja Munkkisaaren välillä olevan laiturin länsipuolelle; saman laiturin itäpuolelle; 
Katajanokan jatketun laiturin päähän; Tervasaaren luo; Uudenmaan kasar-
min pohjoispuolelle Maurinkadun päähän; Siltavuorensatamaan Hakanie-
menkadun päähän; Siltavuorensatamaan Näkinkujan päähän; Hanasaaren 
luo; sekä Kyläsaaren ja mannermaan väliselle jäälle; samoinkuin lisäksi Hel-
singinkadun varrelle kortteliin nro 353; Helsinginkadun varrelle kortteliin nro 
322; Aleksis Kiven kadun varrelle kortteliin nro 389; ja Mäkelänkadun varrelle 
kortteliin nro 708; 

että moottoriajoneuvoilla kuljetettua lunta sai kaataa jäälle seuraaviin 
paikkoihin: Lauttasaarenkadun vierelle; Itämerenkadun vierelle; Sörnäisten 
rantatien varrella olevien laiturien väliin; ja Taivallahden rantaan; sekä 
lisäksi eräälle Pasilan esikaupungin länsipuolella olevalle alueelle ja eräälle 
Käpylän alueelle; 

että yleisö sai käyttää edellä mainittuja kaatopaikkoja; 
että yksinomaan puhtaanapitolaitos sai kaataa lunta seuraaviin paik-

koihin, jotka kaikki sijaitsivat jäällä: Töölönlahden rantaan vastapäätä 
!) Rkmrin pöytäk. 17 p. huhtik. 672 §. — 2) Rkmrin jstn pöytäk. 31 p. heinäk. 

4,688 §. — 3) S:n 18 p. tammik. 2,657 §. — 4) Rkmrin pöytäk. 11 p. toukok. 842 §. — 
5) S:n 2 p. marrask. 1,833 §. 
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Turuntien osoitenumeroa 24; Seurasaarentien varrelle; Uunisaaren luo; Hel-
singin laivatelakka osakeyhtiön alueelle; sekä Eteläsataman rautatiesillan 
itäpuolelle. 

Poliisilaitosta oli kehoitettava valvomaan, ettei lunta kaadettu paikkoi-
hin, joita ei ollut tähän tarkoitukseen osoitettu. 

Lupa tien käyttämiseen. Hammaslääkäri T. Ekmanille myönnettiin x) 
lupa käyttää Miramarin huvilapalstalle vievänä ajotienä aikaisemmin Humle-
vikin huvilapalstan halki rakennettua ajotietä ehdoin, että herra Ekman 
omalla kustannuksellaan pani tien kuntoon ja ylläpiti sitä sekä että hän tar-
kemmin sopi tien käytöstä viereisen huvilapalstan vuokraajan kanssa. 

Länt. Pukkisaareen vievä silta. Rahatoimikamari hyväksyi 2) It. ja Länt. 
Pukkisaaren vuokraa jäin tekemän sopimuksen sillan rakentamisesta edelli-
sen saaren kautta jälkimmäiseen edellyttäen, ettei tämä velvoittanut kau-
punkia panettamaan Seurasaaren siltaa ajokuntoon, ennenkuin kaupunki sen 
hyväksi näki sekä ettei sopimus muuttanut kyseellisiä saaria koskevien vuokra-
sopimusten ehtoja. 

Kahvila Mississippiin vievä tie. Kahvila Mississipin omistajalle myön-
nettiin 3) lupa omalla kustannuksellaan ja rakennuskonttorin antamien ohjeiden 
mukaisesti rakentaa jalka tie kahvilapa vilj onkiin sekä järjestää kukkaistutuk-
sia sen läheisyyteen sekä täyt tää ympäristössä olevat vesiperäiset paikat. 
Kaupunginpuutarhurille annettiin tehtäväksi panettaa kahvila-alueelle ilmoi-
tustauluja, joissa kiellettiin epäsiisteys sekä puiden ja pensaiden taittami-
nen. 

Pakinkylän ja Tuomarinkylän välinen tie. Pakinkylän tielautakunta tie-
dusteli, sallisiko kaupunki, että lautakunta mahdollisesti saaden avustusta 
valtion varoista rakentaisi tien Pakinkylästä Tuomarinkylään erinäisten kau-
pungin omistamien, tietarkoituksiin varattujen palstain yli, ja rahatoimika-
mari päät t i 4) vastata, ettei sillä periaatteellisesti ollut mitään huomautta-
mista tien rakentamiseen tarvittavan maan luovuttamista vastaan edel-
lyttäen, että rakennuskonttori sai valvoa työn suoritusta, ettei se vaikeutta-
nut kaupungin vastaisia tierakennuksia, ettei kaupungin omistusoikeus tie-
palstoihin supistunut sekä että tie katsottiin yksityiseksi. Lopullinen lupa tien 
rakentamiseen myönnettäisiin vasta tielautakunnan esitettyä riittävän sel-
vityksen siitä, että työ voitiin suorittaa edellä mainituin ehdoin. 

Lupa ampumaradan rakentamiseen. Helsingin pitäjän eteläinen suojelus-
kunta oikeutettiin5) rakentamaan ampumarata eräälle karttaan merkitylle 
Pukinmäen alueelle ja toistaiseksi ylläpitämään sitä. 

Lupa pitää näytteillä autoja. Autokonttori niminen toiminimi sai luvan6) 
helmikuussa pidettävien automessujen aikana pitää kolme autoa näytteillä 
Heikin- ja Lönnrotinkatujen risteyksessä 1,800 markan maksusta koko ajalta. 

Autojen seisotuspaikat. Rahatoimikamari päät t i 7 ) maistraatilta anoa, 
että autojen seisottaminen kiellettäisiin Unioninkadun ja Heikinkatujen väli-
sen Pohj. Esplanaadikadun pohjoissivulla ja pitkin Pohj. Esplanaadikadun 
ja Aleksanterinkadun välisen Heikinkadun puistikon istutuksen itäreunaa 
sekä että autojen seisotuspaikoiksi osoitettaisiin Pohj. Esplanaadikadun ja 
Heikinkatujen kulmauksessa sekä Erottajan torilla Heikinkadun vierellä ole-
vat, karttaluonnokseen tarkemmin merkityt paikat. Sitäpaitsi olisi poliisi-

Rkmrin jstn pöytäk. 19 p. syysk. 5,254 §. — 2) Rkmrin pöytäk. 2 p. maalisk. 356 §. 
— 3) S:n 24 p. heinäk. 1,257 §. — 4) S:n 14 p. jouluk. 2,228 §. — 5) S:n 2 p. marrask. 
1,840 §. — 6) S:n 17 p. helmik. 261 §. — 7) S:n 28 p. elok. 1,390 §. 
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mestaria kehoitettava pitämään silmällä niitä paikkoja, missä autoja liiken-
teelle haitaksi yleisesti seisotettiin. 

Rautatientorin korokkeet. Autonkuljettaja A. Malmille myönnettiin 
lupa korokkeen rakentamiseen Rautatientorille sen paikan viereen, missä 
hänen linja-autollaan oli asemapaikkansa, ehdoin, että rakennuskonttori sai 
rakentaa korokkeen Malmin kustannuksella. 

Myöskin herra V. Tammisalon anottua lupaa korokkeen rakentamiseen 
sen Rautatientorin paikan viereen, joka oli osoitettu hänen linja-autonsa 
asemapaikaksi, ja rakennuskonttorin tämän johdosta pyydetyssä lausunnossa 
ilmoitettua, että kyseellisen korokkeen aiheuttamat kustannukset nousisivat 
900 markkaan, rahatoimikamari päätti 2) antaa konttorille tehtäväksi suorittaa 
työn hakijan kustannuksella. 

Kaupungin sisäinen omnibusautolinja. Maistraatille osoitetussa kirjel-
mässä rahatoimikamari päätti3) ehdottaa myönnyttäväksi Osakeyhtiö Omnibus 
aktiebolagefin tekemään anomukseen saada omnibusautoin liikennöidä osin 
reittiä Kauppatori—Etel. Esplanaadikatu, Erottajankatu—Lönnrotinkatu—• 
Fredrikinkatu—Pohj. Rautatiekatu—Runeberginkatu—Lutherinkatu—Temp-
pelikatu—Fredrikinkatu—Lönnrotinkatu—Erottajankatu—Etel. Esplanaadi-
katu—Kauppatori, osin reittiä Etel. Esplanaadikatu—Erottaja—Keskuskatu 
—Rautatientori. 

Luistinrata. Urheiluseuralle Helsingin luistelijat myönnett i in4) lupa 
talvella 1928—29 pitää luistinrataa Kaisaniemenlahdella. 

Jäällä olevat kilparadat. Suomen raviurheilun ystävät nimiselle yhdistyk-
selle myönnettiin5) lupa raviradan järjestämiseen Pohjoissataman jäälle 
ehdoin, että satamahallituksen ja poliisimestarin antamia määräyksiä tarkasti 
noudatettiin. Satamaliikennekonttoria kehoitettiin6) osoittamaan yhdistykselle 
sama alue, joka aikaisemmin oli luovutettu tähän tarkoitukseen. Talveksi 
1928—29 yhdistys sai saman oikeuden. 

Helsingin autonkuljettajayhdistykselle myönnettiin7) lupa järjestää Tai-
vallahden jäälle kilpailurata, jolla pidettäisiin autokilpailut joko tammikuun 
29 p:nä tai helmikuun 5 p:nä, kuitenkin ehdoin, että poliisimestarin ja raken-
nuskonttorin antamia määräyksiä tarkasti noudatettiin. 

Suomen moottoripyöräklubille myönnetti in8) lupa moottoripyöräkil-
pailujen järjestämiseen Taivallahden jäälle helmikuun 19 p:nä. Samalla kamari 
vahvisti oheellisen kartan mukaisen radan eristysrajan. 

Edelleen klubin Helsingin osasto oikeutettiin9) järjestämään Taivallah-
den jäälle moottoripyöräin nopeuskilpailut sunnuntaina maaliskuun 18 p:nä 
ehdoin, että poliisiviranomaisten ja rakennuskonttorin antamia ohjeita tar-
kasti noudatettiin. 

Suomen automobiiliklubille myönnettiin 10) lupa helmikuun 26 p:nä tai, 
jos sää silloin oli sopimaton, maaliskuun 4 p:nä järjestää autokilpailut Taival-
lahden jäälle tähän tarkoitukseen laitetulle radalle. Klubin tuli itse huolehtia 
siitä, ettei rataa käytet ty ennen kilpailuja. Tämä kamarin päätös oli saatet-
tava poliisiviranomaisten tietoon anoen, että ne rataa eristettäessä ottaisivat 
huomioon Suomen moottoripyöräklubille aikaisemmin myönnetyn luvan. 

Rkmrin jstn pöytäk. 7 p. elok. 4,699 §. — 2) S:n 21 p. marrask. 6,062 §. — 3) Rkmrin 
pöytäk. 14 p. elok. 1,328 § ja 2 p. lokak. 1,603 §. — 4) Rkmrin jstn pöytäk. 28 p. jouluk. 
6,566 §. — 5) Rkmrin pöytäk. 13 p. tammik. 48 §. — 6) S:n 12 p. lokak. 1,702 §. — 
7) Rkmrin jstn pöytäk. 11 p. tammik. 2,542 §. — 8) S:n 1 p. helmik. 2,775 §. — 9) S:n 
14 p. maalisk. 3,215 §. — l0) Rkmrin pöytäk. 10 p. helmik. 224 §. 
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Lupa jäiden ottamiseen. Aktiebolaget Hugo Bastmanin höyrypanimo 
osakeyhtiö oikeutettiin talvella 1927—28 ottamaan jäitä 3,000 m2:n laajui-
selta Vanhankaupunginlahden alueelta 600 markan maksusta. 

Seuraavat toiminimet ja yksityishenkilöt oikeutettiin talvella 1928—29 
ottamaan jäitä alla mainituista paikoista seuraavista maksuista: 

Aug. Ludv. Hartwallin kivennäisvesitehdas osakeyhtiö 4,000 m2:n laa-
juiselta alueelta Vantaanjoen Pikkukoskenlahdesta 40 pennin maksusta 
m2:ltä eli yhteensä 1,600 markasta2); 

Rouva S. Öhrnberg 1,000 m2:n laajuiselta Vantaanjoen alueelta 40 pennin 
maksusta m2:ltä eli yhteensä 400 markasta ®); 

Herra G. A. Ståhlberg 1,500 m2:n laajuiselta Vanhankaupunginselän 
alueelta ja 500 m2:n laajuiselta Vantaanjoen alueelta edelliseltä 30 pennin 
ja jälkimmäiseltä 40 pennin maksusta m2:ltä eli yhteensä 450 ja 200 markasta 4); 
sekä 

Osakeyhtiö P. Sinebrychoff 7,000 m2:n laajuiselta Salmisaaren ja Kello-
saaren väliseltä alueelta 30 pennin maksusta m2:ltä eli yhteensä 2,100 mar-
kasta 5). 

Kaikissa tapauksissa määrättiin luvan myöntämisen ehdoksi, että vuokra-
maksut oli suoritettava ennakolta kaupunginkassaan, että jääradat oli huo-
lellisesti aidattava kuusilla kaupungin kalastuksenkaitsijan ohjeiden mukai-
sesti, ettei ratoja saanut ryhtyä käyttämään, ennenkuin kalastuksen kaitsija 
oli antanut siihen suostumuksensa sekä että muuten noudatettiin kaikkia 
mainitun virkailijan antamia määräyksiä. 

Lupa puiden kaatamiseen. Suomen metsästysyhdistyksen ilmoitettua 
aikovansa laajentaa kaupungin vuokramaalla Pasilassa olevaa ampumara-
taansa sekä anottua saada tässä tarkoituksessa kaataa alueelta puita rahatoi-
mikamari päät t i 6 ) antaa rakennuskonttorille tehtäväksi kaataa kyseellistä 
metsää niin laajalti kuin katsottiin tarpeelliseksi sekä käyttää kaadetut puut 
kaupungin tarpeisiin tai myydä ne arvioinnin jälkeen yhdistykselle tai jollekin 
muulle halukkaalle ostajalle. 

Lupa hiekan, soran, mullan y. m. ottamiseen. Kaupungin yleisten töiden 
hallitus ilmoitti aikovansa antaa jatkaa Saukon laiturirakennustöitä ja tähän 
tarkoitukseen tarvitsevansa hiekkaa, jota sopivasti voitaisiin ottaa kaupungin 
vesialueilta. Kamari suostui7) tähän. 

Käpylän, Kumpulan ja Toukolan omankodinrakentaiille nwönnettiin 8) 
lupa maksutta ottaa täytemaata karttaan merkityltä Käpylän korttelin n:o 
845 alueelta sekä multaa paikoista, jotka joutuisivat katumaaksi, kuitenkin 
edellyttäen, ettei kaupunki tarvinnut multaa omiin tarkoituksiinsa. 

Paraisten kalkkivuoriosakeyhtiölle myönnetti in9) lupa ottaa enintään 
50,000 m3 hiekkaa kaupungin vesialueilta sen rajaviivan länsipuolelta, joka 
Lauttasaaren ja Salmisaaren välisen salmen keskikohdalta ajateltiin vedetyksi 
Äransgrundin majakalle, mutta velvoitettiin mikäli mahdollista säästämään 
Melkön tunnettua hiekka-aluetta. Nostetusta hiekasta yhtiön tuli suorittaa 
kaupunginkassaan 3:50 markkaa m3:ltä. Rakennuskonttorin tuli valvoa 
hiekan nostamista ja rahatoimikonttorin huolehtia veloituksesta rakennus-
konttorin antamien ilmoitusten mukaisesti. 

!) Rkmrin jstn pöytäk. 25 p. tammik. 2,696 §. — 2) S:n 28 p. marrask. 6,140 §. — 
3) S:n 19 p. jouluk. 6,517 §. — 4) S:n 28 p. jouluk. 6,555 §. — 5) S:n 28 p. jouluk. 6,556 §. 
— 6) Rkmrin pöytäk. 20 p. huhtik. 693 §. — 7) S:n 27 p. huhtik. 721 §. — 8) S:n 8 p. 
kesäk. 1,035 §. — 9) S:n 31 p. heinäk. 1,310 §. 
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Tässä yhteydessä rahatoimikamari päät t i 1 ) antaa rakennuskonttorille 
tehtäväksi tarkasti tutkia, miltä kaupungin vesialueilta hiekkaa oli nostetta-
vissa ja miten paljon. 

Paraisten kalkkivuoriosakeyhtiön suoritettua työn loppuun rakennus-
konttori ilmoitti2) yhtiön nostaman hiekkamäärän olevan 52,106 m3, mistä 
2,060 m3 oli otettu edellä mainitun rajaviivan itäpuolelta ja 50,046 m3 sen länsi-
puolelta. 

Oulunkylän suomalaisen yhteiskoulun johtokunta oikeutettiin3) mak-
sutta ottamaan enintään 100 kuormaa soraa kaupungin alueelta maatalous-
konttorin antamien ohjeiden mukaisesti. 

Edelleen valtuutett i in4) viimeksimainittu konttori maksutta antamaan 
soraa, täytemaata ja kiviä kaupungin mailta Malmin—Puodinkylän tie-
rakennusta varten. 

Metsästysoikeudet. Herroille S. Fazerille, K. Fazerille ja C. Voss-Schrade-
rille myönnetti in5) lupa kertomusvuonna ampua variksia kaupungin taka-
mailla edellyttäen, että poliisiviranomaiset antoivat siihen suostumuksensa. 

Samaten hammaslääkäri T. Ekman sai6) luvan ampua variksia ja rastaita 
kaupungin mailla. 

Palopäällikkö G. Waseniukselle myönnettiin7) lupa harjoittaa metsästystä 
Viikin latokartanon mailla niin kauan kuin koko maatila oli kaupungin hal-
lussa sekä linnustusta Vanhankaupunginlahdella, Herttoniemen ja Kulosaaren 
kartanon vesialueet mukaan luettuina, 100 markan vuosimaksusta. 

Näyttely paviljongin rakentamislupa. Pohjoismaiden Auto-Tuonti niminen 
toiminimi oikeutettiin8) pystyttämään autonäyttelypaviljonki Kasarmintorille 
helmikuussa pidettävien automessujen kestämisajaksi ehdoin, että poliisi-
mestarin mahdollisesti antamia määräyksiä sekä paikan että näytteille pan-
tavien autojen suhteen tarkasti noudatettiin sekä että kaupunginkassaan enna-
kolta suoritettiin 30,000 markan suuruinen maksu. 

Konttorirakennuksen teettäminen Sörnäisten satamaan. Stevedoring osa-
keyhtiö oikeutettiin9) rakennuttamaan Sörnäisten satamaan konttoriraken-
nus kamarin hyväksymien piirustusten mukaisesti ehdoin, ettei siihen teetetty 
tulisijoja sekä että se poistettiin kaupungin viranomaisten määräyksestä niin 
pian kuin sen alue tarvittiin kaupungin omiin tarkoituksiin. 81 m2:n laajui-
sesta rakennuspaikasta oli maksettava vuokraa 15: 60 markkaa m2:ltä vuodessa. 

Lupa pitää rakennuksia paikallaan. John Stenbergin konetehdas osake-
yhtiö oikeutettiin io) pitämään korttelissa n:o 300 Siltasaarenkadun tontilla 
n:o 1 sijaitseva konttorirakennuksensa paikallaan yksi vuosi lukien lokakuun 
1 p:stä 1927 10,000 markan vuosimaksusta. 

Eräät Taipaleen Reijolan ja Laakson alueiden sekä n. s. Strömstenin 
pellon vuokraajat oikeutet t i in n ) lyhyehkön ajan kuluessa pitämään raken-
nuksensa kyseellisillä alueilla. 

Rakennusten säilyttäminen. Työväen luistinrata osakeyhtiö anoi saada 
pitää riisuutumispaviljonkinsa, joka talvella .oli sijoitettuna yhtiön luistin-

Rkmrin pöytäk. 31 p. heinäk. 1,311 §. —- 2) S:n 30 p. lokak. 1,790 §. — 3) Rkmrin 
jstn pöytäk. 14 p. elok. 4,757 §. — 4) Rkmrin pöytäk. 23 p. marrask. 2,062 §. — 5) Rkmrin 
jstn pöytäk. 25 p. tammik. 2,698 §. — 6) S:n 25 p. huhtik. 3,550 §. — 7) Rkmrin pöytäk. 
24 p. heinäk. 1,270 §. — 8) S:n 20 p. tammik. 97 §. — 9) S:n 18 p. toukok. 899 § ja 12 
p. lokak. 1,694 §. — 10) S:n 5 p. kesäk. 1,005 §; ks. v:n 1926 kert. s. 154. — n ) Rkmrin jstn 
pöytäk. 18 p. huhtik. 3,488, 3,490 ja 3,491 §§, 25 p. huhtik. 3,566—3,569 §§ sekä 23 p. toukok. 
3,947 ja 3,948 §§, samoinkuin rkmrin pövtäk. 15 p. toukok. 890 §, 10 p. heinäk. 1,171 § 
sekä 21 p. elok. 1,351 ja 1,352 §§. 

Kunna.ll. kert. 1928. 29 
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radalle, Eläintarhanlahden rannalla, ja rahatoimikamari päätti x) tämän joh-
dosta kehoittaa rakennuskonttoria osoittamaan yhtiölle sopivan paikan tähän 
tarkoitukseen,, 

Rakennusten poistaminen. Raastuvanoikeuden maaliskuun 12 p:nä vuonna 
1925 antamallaan päätöksellä määrättyä, että V. Michelssonin ja K. V. Ellen-
bergin, jotka ilman lupaa pitivät hallussaan kaupungin omistamilla Mustikka-
maan alueilla n:ot 4 ja 7 olevia huviloita, häädön uhalla oli poistettava nämä 
rakennukset, mikä päätös, sittemmin oli lähetetty ensimmäiselle kaupungin-
voudille täytäntöönpanoa varten, rahatoimikamari hänen anomuksestaan 
päät t i 2 ) antaa häädön täytäntöönpanoa varten tarvi t tavat työvoimat hänen 
käytettäväkseen sekä osoittaa paikan, mihin purettujen rakennusten jätteet 
sai panna, ellei niitä voitu kuljettaa pois saaresta. 

Asiamiehelle annettiin 3) tehtäväksi ryhtyä toimenpiteisiin Hietaniemen 
varastopaikalla nro 34 olevan vanhan venevajan sekä erinäisten Kellosaaren 
rakennusten poistamiseksi. 

Herra S. Salon kanssa tehty Pasilan asuntopalstaa litt. B. koskeva vuokra-
sopimus päätet t i in4) heti sanoa irti ja herra Salo velvoittaa irtisanomisajan 
kuluessa poistamaan palstalta liikenteelle haitalliset rakennuksensa. 

Ruoholahden virutushuone, joka haittasi sataman liikennettä, määrättiin 5) 
rakennuskonttorin toimesta poistettavaksi ennen heinäkuun 1 prää 1929. 
Kaupungin yleisten töiden hallitukselle annettiin5) tehtäväksi laatia ehdotus 
virutushuoneen järjestämisestä toiseen sopivaan paikkaan. 

Bensiinisäiliön rakentamislupa. Aktiebolaget Nobel-Standard i Finland 
osakeyhtiön anottua, että Sörnäisten n. s. ravintola-alueella sijaitsevia pals-
toja A, B ja C koskeva vuokrasopimus uudistettaisiin ja yhtiö oikeutettai-
siin rakentamaan n. 3,000 m3m vetoinen bensiinisäiliö, että alueen D vuokra-
aikaa pidennettäisiin ja yhtiölle vuokrattaisiin eräs lisäalue, rahatoimikamari 
päät t i 6 ) ryhtyä yhtiön kanssa neuvotteluihin seuraavien ehtojen pohjalla: yhtiö 
oikeutetaan rakennuttamaan edellä mainittu uusi säiliö; vuokrasopimus piden-
netään vuoden 1940 loppuun; ja niiden alueiden vuokramaksu, joiden vuokra-
oikeuden pidentäminen tulee kysymykseen, vahvistetaan 15 markaksi m2:ltä. 

Bensiinin]akeluasemat. Rahatoimikamari päätti, että seuraavat paikat 
luovutettaisiin bensiiniasemia varten, nim.: eräs Länt. Kaivopuiston huvila-
palstan n:o 3 eteläpuolella oleva alue7); Mäkelänkadun ja Koskelantien risteys8); 
Turuntien varrella Töölön sokeritehtaasta etelään oleva alue9); eräs korttelin 
n:o 369 alue Sturen-ja Porvoonkatujen risteyksessä10); sekä Mäkelän- ja Poh-
jolankatujen risteys 10). 

Sittemmin toimitetussa jakeluoikeuksien huutokaupassa myönnettiin: 
Suomalaiselle kivennäisöljyosakeyhtiölle lupa järjestää bensiiniasema 

Länt. Kaivopuistoon kolmeksi vuodeksi kesäkuun 1 p:stä lukien 14,000 markan 
vuosivuokrasta yhdeltä jakelupylväältä ja 28,000 markasta, jos paikalle 
pystytettiin kaksi pylvästä11), kaksipylväinen, Fennia-järjestelmän mukainen 
bensiinin- ja petroolinjakeluasema Sirpalesaareen12) samaksi ajaksi 6,000 
markan vuosimaksusta, bensiininjakeluasema Penger-ja Llelsinginkatujen väli-
selle aukiolle13), kortteliin nro 369 Itäisen Brahenkadun varrelle14) sekä Mäke-
län- ja Pohjolan katujen kulmaukseen14), kolme viimeksi mainittua kolmeksi 

Rkmrin jstn pöytäk. 21 p. maalisk. 3,250 §. — 2) S:n 15 p. tielmik. 2,901 §. — 
3) S:n 25 p. liuhtik. 3,551 § ja 21 p. marrask. 6,061 §. — 4) Rkmrin pöytäk. 31 p. elok. 
1,411 §. — 5) S:n 2 p. marrask. 1,845 §. — 6) S:n 29 p. syysk. 1,587 §. — 7) S:n 9 p. 
maalisk. 409 §. — 8) S:n 10 p. heinäk. 1,178 §. — 9) S:n 10 p. heinäk. 1,179 §. — 10) S:n 
23 p. marrask. 2,073 §. — n ) S:n 27, p. maalisk. 513 §. — 12) S:n 15 p. toukok. 883 §. — 
13) S:n 13 p. marrask. 1,980 §. — 1 4 / S:n 11 p. jouluk. 2,194 §. 



182 II. Rahatoimikamari. 187 

vuodeksi tammikuun 1 p:stä 1929 lukien, ensimmäinen 20,000 markan, toinen 
57,000 markan ja kolmas 15,000 markan vuosimaksusta; 

Suomalaiselle öljytehtaalle E. Grönblomille lupa bensiininjakeluaseman 
järjestämiseen Hesperian alueelle Töölön sokeritehtaan eteläpuolelle kolmen 
vuoden ajaksi 40,000 markan vuosimaksusta1); 

Liikemies A. Gyllenbergille lupa bensiininjakeluaseman järjestämiseen 
Mäkelänkadun ja Koskelantien kulmaukseen kolmeksi vuodeksi 10,000 markan 
vuosimaksusta; 

Keskusosuusliike Hankkijalle lupa järjestää bensiinin jakeluasema Töö-
lön n. s. viidenpennintullin luo kolmeksi vuodeksi lukien tammikuun 1 prstä 
1929 20,000 markan vuosimaksusta 2); 

Aktiebolaget Benzin osakeyhtiö, jolla vuokrasopimuksen nojalla oli ollut 
hallussaan Hietalahdentorilla oleva bensiinin jakeluasema tammikuun 1 p:ään 
1928 ja joka sen jälkeen oli käyttänyt sitä ilman että sopimusta oli uudistettu, 
velvoitettiin 3) maksamaan kaupunginkassaan maksamattomat vuokramaksut 
tammikuun 1 p:n ja heinäkuun 1 p:n väliseltä ajalta. Sittenkuin kyseellisen 
paikan vuokraoikeus uudelleen oli tar jot tu huutokaupalla, luovutett i in4) 
se samalle yhtiölle kolmeksi vuodeksi viimeksi mainitusta päivästä lukien 
10,000 markan vuosimaksusta. 

Sama yhtiö oikeutettiin järjestämään bensiininjakeluasema Dagmarin-
kadun tontin n:o 1 viereen kolmen vuoden ajaksi tammikuun 1 p:stä 1929 lukien 
10,000 markan vuosimaksusta5). 

Osakeyhtiö Henry Auto aktiebolagille myönnettiin6) lupa järjestää 
bensiininsäilytys- ja -jakelulaite Munkkisaareen sekä pitää se siellä niin kauan 
kuin yhtiöllä oli vuokralla saaressa olevia työpajarakennuksia. 

Maistraatille annetuissa lausunnoissa rahatoimikamari puolsi alla mainit-
tujen toiminimien anomuksia saada pystyttää bensiinin jakeluasemia seuraa-
viin paikkoihin: Osakeyhtiö Henry Auto aktiebolag tehdaskorttelissa n:o 
367 Fleminginkadun varrella olevalle tontille n:o 13 7); Suomalainen kiven-
näisöljy osakeyhtiö kaupungin varastopihaan Malminkadun varrelle8); Suo-
men petroolintuontiosakeyhtiö Masut valtion omistamalle Teatterikujan 
tontille n:o 29); Pääskylän autohalli ja konepaja osakeyhtiö Hämeentien 
tontille n:o 37 10); Asfalttiosakeyhtiö Lemminkäinen tehdaskortteliin n:o 
296 b 12); ja herra S. Virtanen Neljännen linjan tontille n:o 14 u ) . 

Julkisivukaaviot vahvistettiin13) seuraaville Kumpulan omakotialueen 
tonteille: korttelin n:o 926 n:oille 1—11 ja 82—92, korttelin n:o 927 n:oille 
2—12 ja 71—81, korttelin n:o 928 n:oille 10 ja 69 sekä erinäisille korttelin 
n:o 932 tonteille. 

Hyväksyttyjä piirustuksia. Rahatoimikamari hyväksyi vuoden varrella 
Vallilan14), Toukolan15), Käpylän16), Kumpulan17), Reimarsin ti lan1 8) ja Rus-

Rkmrin pöytäk. 24 p. heinäk. 1,252 §. — 2) S:n 13 p. marrask. 1,979 §. — 3) S:n 8 p. 
kesäk. 1,016 §. — 4) S:n 26 p. kesäk. 1,126 §. — 5) S:n 13 marrask. 1,980 §. — 6) S:n 21 p. 
jouluk. 2,300 §. — 7) S:n 16 p. marrask. 2,017 §. — 8) S:n 16 p. marrask. 2,018 §. — 9) S:n 
16 p. marrask. 2,019 §. — 10) S:n 21 p. jouluk. 2,294 §. — "j S:n 28 p. jouluk. 2,325 §. — 
12) S:n 28 p. jouluk. 2,326 §. — 13) S:n 2 p. maalisk. 353 § ja 7 p. jouluk. 2,190 §. — 14) S:n 
15 p. toukok. 893 ja 21 p. syysk. 1,558 sekä rkmrin jstn pöytäk. 18 p. huhtik. 3,485 §, 
30 p. toukok. 4,026 ja 4,027 §, 10 p. heinäk. 4,554 ja 4,570 §, 17 p. heinäk. 4,590 § ja 31 p. 
heinäk. 4,681 §. — 15) Rkmrin pöytäk. 2 p. marrask. 1,847 § sekä rkmrin jstn pöytäk. 7 p. 
maalisk. 3,112 §, 21 p. maalisk. 3,249 §, 25 p. huhtik. 3,562 ja 3,563 §, 23 p. toukok. 3,950 §, 
31 p. lokak. 5,752 §, 14 p. marrask. 5,976 § sekä 21 p. marrask. 6,084 ja 6,085 §. —16) Rkmrin 
pöytäk. 2 p. maalisk. 352 § sekä rkmrin jstn pöytäk. 7 p. maalisk. 3,112 §, 18 p. huhtik. 
3,481, 3,484 ja 3,487 §, 25 p. huhtik. 3,562 ja 3,570 § sekä 10 p. heinäk. 4,555 §. —1 7) Rkmrin 
pöytäk. 15 p. toukok. 887 ja 888 §, 26 p. lokak. 1,785 § ja 14 p. jouluk. 2,243 § sekä rkmrin 
jstn pöytäk. 1 p. helmik. 2,759 §, 7 p. maalisk. 3,112 §, 14 p. maalisk. 3,186 §, 18 p. 
huhtik. 3,487 § ja 25 p. huhtik. 3,562 §. — 18) Rkmrin jstn pöytäk. 14 p. marrask. 5,981 §. 
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keasuon1) vuokra-alueille, muille asunto- ja huvila-alueille2) sekä va ras to - j a 
teollisuusalueille3) teetettävien uudisrakennusten piirustuksia ja sikäläisten 
vanhempien rakennusten muutospiirustuksia, erinäisille Kumpulan omakoti-
alueen pohjoisosan tonteille tulevien rakennusten mallipiirustukset4), Ruskea-
suon siirtolapuutarha-alueelle tulevan uudisrakennuksen5), vesilinnan korotuk-
sen sekä vartijanasunnon 6); tuberkuloosisairaala-aluetta ympäröivän aidan 7), 
kulkutautisairaalan juurikasvikellarin 8), Kivelän sairaalaan rakennettavan 
halkovajan ja autotallin 9), Kellosaaren lentokonehallin 10), Sörnäisten sata-
maan tulevan konttorirakennuksen11) sekä kortteliin n:o 581 rakennettavan 
Raitiotie- ja omnibusosakeyhtiön vaunuhallin piirustukset12), kaupungintalon 
puhelinkeskukselle luovutettujen huoneiden 13) ja Hesperian puiston palstalla 
litt. E olevan rakennuksen1 4) muutospiirustukset, Hämeentien tontille n:o 
76 tulevan uuden kattilahuoneen15), Varsasaaren vartijanasunnon ja laiturin16), 
Helsingin konekutomon Vanhassakaupungissa olevalle vuokratontille teetet-
tävän pienehkön lisärakennuksen ja asuntorakennuksen sekä tulevan portin-
vartijan tuvan piirustukset17), Töölön sokeritehtaan alueelle teetettävän lisä-
rakennuksen 18), Kaarelassa olevalle Osakeyhtiö Julius Tallbergin vuokra-
tontille tulevan uudisrakennuksen19), Pukinmäen vapaaehtoisen palokunnan 
uudisrakennuksen20), Pasilan korttelin n:o 565 tontille n:o 5 Maistraatinkadun 
varrelle ja Ruoholahden varastoalueen tontille n:o 26 tulevien autotallien21), 
Humalluodolle teetettävän kanoottivajan 22), Turuntien varrelle tulevan ben-
siininjakeluaseman 23) ja Pallokentälle teetettävien laitteiden 24) piirustukset, 
kauppaneuvos Henrik Borgströmin puistoon Tuurholmaan teetettävän kioskin 
piirustusehdotukset25) sekä kahden vesikioskin piirustukset kustannusarvioi-
neen, joista toinen päättyi 40,000 markkaan ja toinen 28,000 markkaan2 6) . 

Pidennetty rakennusaika myönnettiin2 7) lokakuun 1 p:ään 1929 vuokraaja 
H. Niemiselle Reimarsin korttelin n:o 23 asuntotonttiin n:o 3 nähden sekä 
vuoden loppuun Asunto-osakeyhtiö Limingantie l l : l le Kumpulan kori telin 
11:0 942 tonttiin n:o 11 nähden. 

Sielullisesti sairaiden aputoimisto. Terveydenhoitolautakunnan esityksestä 
rahatoimikamari päät t i 2 8 ) , että sielullisesti sairaiden aputoimisto, jolla oli 
käytettävänään jonkin verran sopimaton Marian sairaalassa sijaitseva huo-
neisto, syyskuun 1 p:stä saisi käyttää Kaisaniemenkadun talossa n:o 3 sijaitse-
vaa kunnallisen hammaspoliklinikan huoneistoa, nimittäin poliklinikan odotus-

*) Rkmrin jstn pöytäk. 18 p. huhtik. 3,486 § ja 23 p. toukok. 3,946 §. — 2) S:n 11 
p. tammik. 2,538 §, 8 p. helmik. 2,866 §, 10 p. heinäk. 4,553 ja 4,568 § sekä 31 p. hei-
näk. 4,682 § ja rkmrin pöytäk. 15 p. toukok. 889 §. — 3) Rkmrin pöytäk. 15 p. toukok. 
894 §, 19 p. lokak. 1,730 § ja 2 p. marrask. 2,848 § sekä rkmrin jstn pöytäk. 1 p. hel-
mik. 2,758 §, 14 p. maalisk. 3,185 §, 18 p. huhtik. 3,483 §, 23 p. toukok. 3,945 §, 12 p. 
kesäk. 4,146—4,148 §, 26 p. kesäk. 4,330—4,333 §, 10 p. heinäk. 4,557 ja 4,558 §, 17 p. heinäk. 
4,586, 24 p. heinäk. 4,615 ja 4,616 §, 7 p. elok. 4,698 §, 12 p. syysk. 4,986 §, 19 p. syysk. 
5,245 §, 3 p. lokak. 5,323 §, 31 p. lokak. 5,745 ja 5,751 § sekä 14 p. marrask. 5,978 ja 
5,980 §. — 4) Rkmrin pöytäk. 14 p. jouluk. 2,243 §. — 5) S:n 24 p. huhtik. 704 §. — 
6) S:n 22 p. toukok. 935 § ja 16 p. marrask. 2,014 §. — 7) S:n 14 p. syysk. 1,494 §. — 
8) S:n 9 p. marrask. 1,970 §. — 9) S:n 26 p. kesäk. 1,137 §. — 10) S:n 9 p. marrask. 1,971 §. 
— n ) S:n 18 p. toukok. 899 §. — 12) S:n 7 p. syysk. 1,446 §. — 13) Rkmrin jstn pöytäk. 
24 p. lokak. 5,664 §. — 14) Rkmrin pöytäk. 15 p. toukok. 895 §. — 15) S:n 4 p. jouluk. 
2,182 §. — le) Rkmrin jstn pöytäk. 15 p. helmik. 2,896 §. — 17) S:n 22 p. helmik. 2,994 §, 
28 p. maalisk. 3,306 § ja 30 p. toukok. 4,025 §. — 18) S:n 18 p. huhtik. 3,482 §. — 
19) S:n 5 p. syysk. 4,914 §. — 20) S:n 21 p. marrask. 6,087 §. — 21) S:n 14 p. marrask. 
5,979 § ja 5,980 §. — 22) S:n 10 p. heinäk. 4,556 §. — 23) S:n 7 p. elok. 4,708 §. — 
24) Rkmrin pöytäk. 18 p. toukok. 909 §. — 25) S:n 30 p. maalisk. 564 § ja 3 p. huhtik. 
575 §. — 26) S:n 9 p. maalisk. 392 §. — 27) S:n 8 p. kesäk. 1,019 § ja rkmrin jstn pöy-
täk. 7 p. elok. 4,713 §. — 28) Rkmrin pöytäk. 19 p. kesäk. 1,099 §. 
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huonetta, kansliahuonetta ja huuhteluhuonetta, joka päivä klo 17:n jälkeen 
ehdoin, että toimisto huolehti huoneiden siivouksesta. 

Kansakoulutalojen luovuttaminen muihin kuin koulutarkoituksiin. Raha-
toimikamari pää t t i 1 ) , e t tä kansakoulujen voimistelusaleissa toimitettaisiin 
katselmus, jot ta saataisiin selville, missä määrin niitä voitiin luovuttaa eri 
voimisteluseurani käytet täväksi . Edustajikseen tähän katselmukseen raha-
toimikamari valitsi kaupunginjohtaja A. Castrenin, rahatoimenjohtaja V. Hup-
iin ja kamarin jäsenen Estlanderin, minkä ohessa kaupunginarkkitehti 
G. Taucher, asianomaiset kansakoulutarkastajat sekä voimistelunneuvoja 
L. Tanner oli kutsut tava saapuville katselmukseen. 

Voimistelunopettajatar A. Elfving, joka johti erästä naispuolisten kauppa-
apulaisten voimistelukurssia, oikeutettiin 2) sitä varten käyt tämään Ratakadun 
kansakoulun voimistelusalia joka maanantai klo 19.30—20.30 ja voimistelun-
opet ta ja tar G. Alfthan samaan tarkoitukseen käyt tämään Annankadun kansa-
koulun voimistelusalia joka maanantai ja keskiviikko klo 18—21.45 ehdoin, 
et tä he suorit t ivat kansakoulujen taloudenhoitajalle maksun, joka peitti 
kaupungille huoneiston luovutuksesta aiheutuneet voimistelusalien siivous-
ja valaistuskustannukset. Jos edellä mainitut salit jo olivat vara tu t edellä 
mainit tuina aikoina, tuli opettajat tar ien Elfvingin ja Alfthanin sopia asian-
omaisten koulunjohtajain kanssa muusta sopivasta ajasta . 

Suomen lähetysseura anoi saada pitää jumalanpalveluksia Tehtaankadun 
kansakoulutalossa, ja rahatoimikamari p ä ä t t i 3 ) tämän johdosta ilmoittaa, ettei 
sillä puolestaan ollut mitään muistut tamista tämän anomuksen hyväksy-
mistä vastaan, sekä kehoittaa hakijaa kääntymään asiassaan suomenkielisten 
kansakoulujen johtokunnan puoleen. 

Helsingin oravat nimiselle partioliitolle myönnettiin 4) lupa käyt tää ko-
koushuoneenaan Punavuorenkadun kansakoulun ruokasalia. 

Suomen partioliitto anoi, e t tä kaksi kansakoulua luovutettaisiin niitä 
part iojohtajakursseja varten, jotka järjestettäisiin liiton tammikuun 3—6 p:nä 
1929 vietet tävän vuosikokouksen yhteyteen, sekä et tä kurssien osanottajat , 
n. 250 henkeä, saisi majoi t taa samoihin kouluihin. Rahatoimikamari myön-
t y i 5 ) tähän anomukseen ja jä t t i pyydet tyjen huoneistojen osoittamisen suo-
menkielisten kansakoulujen johtokunnan asiaksi. 

Tehtaankadun kansakoulutalo luovutettiin 6) Suomen opettajain raittius-
liitolle joulukuun 28 p:nä 1928—tammikuun 4 p:nä 1929 pidettävien raittius-
kurssien majoituspaikaksi ehdoin, e t tä liitto korvasi kaupungille kaikki 
majoituksen aiheut tamat lämmitys-, valaistus- ja siivouskustannukset. 

Suomen naisten liikuntakasvatusliitolle myönnettiin 7) lupa tammikuun 
2—5 p:nä 1929 käyt tää Neljännen linjan kansakoulutaloa iltakurssejaan var-
ten sekä tammikuun 3—8 p:nä 1929 Tehtaankadun kansakoulutaloa majoitus-
tarkoituksiin ehdoin, et tä liitto korvasi kaupungille kouluhuoneistojen valais-
tuksesta, lämmityksestä ja siivouksesta kurssipäivinä aiheutuvat kustannukset. 

Edellä mainitun yhdistyksen vielä anot tua saada majoitustarkoituksiin 
käyt tää eräitä kansakoulurakennuksia kesäkuun 27—30 p:n 1929 välisenä 
aikana, jolloin Helsingissä vietettäisiin liiton jär jes tämää kansainvälistä voi-
mistelu juhlaa, rahatoimikamari p ä ä t t i 8 ) mainit tuun tarkoitukseen luovuttaa 

!) Rkmrin pöytäk. 30 p. lokak. 1,810 §. — 2) S:n 18 p. syysk. 1,531 §. — 3) Rkmrin 
jstn pöytäk. 5 p. syysk. 4,924 §. — 4) Rkmrin pöytäk. 20 p. marrask. 2,043 §. — 5 ) S:n 20 p. 
marrask. 2,044 §. — 6) Rkmrin jstn pöytäk. 12 p. jouluk. 6,421 §. — 7) S:n 12 p. jouluk. 
6,422 § ja 28 p. jouluk. 6,552 §. — 8) Rkmrin pöytäk. 11 p. jouluk. 2,215 §. 
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Kaisaniemen, Neljännen linjan ja Töölön kansakoulurakennukset, valtuuttaa 
suomenkielisten kansakoulujen tarkastajan tarpeen vaatiessa luovuttamaan 
vielä neljännenkin koulun sekä, jos jossakin edellämainituista koulutaloista 
toimitettavat korjaustyöt tulisivat haittaamaan majoitusta, vaihtamaan sen 
johonkin toiseen sopivaksi havaittuun koulutaloon. Liiton olisi kustannettava 
majoituksesta suoranaisesti johtuvat menot. 

Kaupungin rakennusten käyttö. Kaupunginvaltuuston syyskuun 22 p:nä 
tekemän päätöksen x) mukaisesti rahatoimikamari luovutt i 2) rautatiehallituk-
selle kappaletavara-asemaa ja satamaratakonttoria varten korttelissa n:o 189 
Rahapajanrannan varrella olevan, joulukuun 27 p:nä 1927 päivätyllä sopi-
muksella Helsingin makasiiniosakeyhtiöltä vuokratun varastorakennuksen n:o 1 
ensimmäisen kerroksen sekä osan sen toista kerrosta seuraavin ehdoin: rautatie-
viranomaiset saavat maksutta pitää hallussaan edellä mainittuja huoneistoja 
tammikuun 1 p:ään 1938; kaupunki huolehtii huoneistojen lämmittämisestä 
ja valaistuksesta ja kustantaa ne; sekä rautatiehallitus sitoutuu käyttämään 
huoneistoja yksinomaan edellä mainittuihin tarkoituksiin ja muuten nou-
dattamaan rahatoimikamarin ja Helsingin makasiiniosakeyhtiön välillä tehdyn 
vuokrasopimuksen ehtoja. 

Yksityisille henkilöille Hietaniemenkadun talosta n:o 4 luovutettujen 
huoneiden vuokra vahvistettiin3), vuoden 1928 marraskuun 1 p:n ja vuoden 
1929 kesäkuun 1 p:n väliseltä ajalta 400 markaksi huoneelta kuukaudessa ja 
pesutuvan käytöstä suoritettava maksu 8 markaksi päivältä. Kylpyhuo-
neiden kaasunkulutuksesta oli maksut suoritettava käyttämällä kaasuauto-
maatteja, joita järjestettäisiin kaikkiin kylpyhuoneisiin. 

Reijolan sairaalan lakkauttamisen jälkeen sairaalarakennus luovutettiin4) 
lastensuo j elulautakunnalle käytettäväksi lastenhuolto tarkoituksiin. 

N. s. Lindbeckin palsta sillä olevine rakennuksineen sekä kauppias Janke-
silta ostetulla palstalla oleva rakennus luovutett i in5) Toivolan koulukodin 
käytettäväksi. 

Kaupungin vuokralle ottamasta Hämeentien talosta n:o 39 luovutettiin 6) 
10 huonetta köyhäinhoitolautakunnalle, joka aikoi niihin sijoittaa työtuvan. 
Huoneiden vuokra vahvistettiin 40,000 markaksi. 

Edellä mainitun talon toinen kerros luovutettiin 7) Pääskylän kansan-
lastentarhalle 30,000 markan vuosivuokrasta. 

Naisten työtupain johtokunta anoi, että työtupain käytettäväksi luovu-
tettaisiin korttelin n:o 283 tontilla n:o 4 sijaitsevan Suvilahden kasarmin kolmas 
kerros, pihamaalla oleva puinen sivurakennus sekä läntisessä sivurakennuksessa 
oleva keittiö, että johtokunta oikeutettaisiin käyttämään 125,000 markkaa työ-
tupain talousarviomäärärahasta mainituissa huoneistoissa tarpeellisten kor-
jausten kustantamiseen sekä että rakennuskonttorille annettaisiin määräys 
aloittaa korjaustyöt heti kesäkuun 1 p:n jälkeen. Rahatoimikamari myöntyi 8) 
periaatteellisesti tähän anomukseen. Samalla sähkölaitos oikeutettiin8) kesä-
kuun 1 p:nä ottamaan haltuunsa muut Suvilahden kasarmin huoneistot, 
joista laitoksen tuli maksaa 160,000 markan suuruinen vuosivuokra, kun taas 
työtuvat maksaisivat 80,000 markkaa syyskuun 1 p:stä lukien. Edelleen kamari 

! * *) Ks. v:n 1926 kert. s. 27. — 2 ) Rkmrin jstn pöytäk. 17 p. lokak. 5,526 § ja 24 p. lokak. 
5,650 §. — 3) Rkmrin pöytäk. 25 p. syysk. 1,572 §. — 4) S:n 17 p. huhtik. 663 § ja 9 p. 
lokak. 1,675 §. — 5 ) Rkmrin pöytäk. 19 p. lokak. 1,745 § ja 9 p. marrask. 1,975 §; ks. myös tätä 
kert. s. 14. — *) Rkmrin pöytäk. 11 p. toukok. 844 §. — 7) S:n 29 p. toukok. 972 §. — 
8) S:n 29 p. toukok. 971 § ja 16 p. marrask. 2,032 §. 
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myönty i x ) johtokunnan anomukseen saada jatkuvasti käyt tää kansliahuo-
neistoua siihenastista Heikinkadun talon n:o 17 huoneistoa. 

Johtokunnan anottua, et tä Suvilahden kasarmista annettaisiin sen käy-
tettäväksi lisää tilaa talvella 1928—29 100—150 naiselle järjestettäviä am-
mattikursseja varten, rahatoimikamari päätt i 2) mainittuun tarkoitukseen luo-
vuttaa myöskin kasarmin välikerroksen, joka seuraavana kesänä luovutet-
taisiin sähkölaitokselle. 

Yhdistykselle Arbetets vänner i Tölö luovutettiin 3) vuodeksi 1929 entisin 
ehdoin yhdistyksen hallussa siihen asti ollut Dagmarinkadun ent. kansakoulu-
talon huoneisto. Sama huoneisto tarpeellisine kalustoineen luovutett i in4) 
sotalaitoksen käytettäväksi asevelvolliskutsuntaa varten samoin ehdoin kuin 
aikaisemmin. 

Rouva R. Ervasti oikeutettiin5) kesäkuun 1 p:ään asti maksutta asumaan 
hänelle ja hänen perheelleen luovutetussa Leppäsuon huvilan huoneistossa. 

Insinööri G. Bäckströmille vuokratt i in6) vuoden ajaksi kesäkuun 1 p:stä 
lukien neljä huonetta tehdaskorttelin n:o 178 Hernesaarenkadun puoleisesta 
rakennuksesta siihen asti voimassa ollein ehdoin. 

Rahatoimikamari kehoitti7) talonisännöitsijää elokuun 1 p:ään sanomaan 
irti kaupungin omistamien Salmisaaren huvilain asukkaiden kanssa tehdyt 
vuokrasopimukset, koska huvilat luovutettaisiin8) asunnoiksi niille perheille, 
joiden täytyi muuttaa Hietaniemenkadun kunnallisesta työväenasuntoraken-
nuksesta Marian sairaalan ottaessa sen haltuunsa. 

Kun kuitenkin eräät edellä mainituista perheistä kernaammin hankkivat 
itselleen asunnot muualta, oikeutettiin 9) kirvesmies D. N. Kuusela ja työmies 
V. V. Mattsson jäämään asuntoihinsa toistaiseksi. 

Ylikonstaapeli J . Aallolle luovutetun Ruskeasuon huvilan n:o 34 huoneen 
vuokra alennettiin10) 375 markasta 200 markkaan kuukaudessa lukien tammi-
kuun 1 p:stä 1929. 

Herttoniemen huvilat luovutettiin u ) kesän ajaksi seuraavista vuokramää-
ristä alla mainituille henkilöille ja laitoksille: huvila n:o 9 oikeusneuvosmies 
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 avustavalle kaupunginasema-
kaava-arkkitehdille B. Aminoffille 2,500 markasta, huvila n:o 11 maistraatin 
aktuaarille F. Landgrenille 1,000 markasta, huvila n:o 12 Voimistelu-ja urheilu-
seura Riennolle 1,800 markasta, huvila n:o 14 maistraatinsihteeri F. Hasselblatt-
ille 1,200 markasta sekä huvila n:o 16 Hyvösen lastenkodille 3,000 markasta. 

Herttoniemen huvila n:o 16 vuokrattiin 12) piirustaja E. Monnille vuoden 
ajaksi kesäkuun 1 p:stä lukien 4,800 markan vuosimaksusta, huvila n:o 20 
vaatturi J . Lammensivulle vuoden ajaksi kesäkuun 1 p:stä lukien 3,000 markan 
vuosivuokrasta, huvila n:o 21 työmies R. Holmströmille samoin vuoden ajaksi 
kesäkuun 1 p:stä lukien 3,000 markan vuosivuokrasta, huvila n:o 22 työmies 
O. Eldille samaksi ajaksi 2,200 markan maksusta, huvila n:o 23 Osakeyhtiö 
Brändö material aktiebolagille samaksi ajaksi 3,600 markan maksusta sekä 
n. s. Gaddin huvila seppä A. Gaddille kesän ajaksi 300 markan maksusta. 

Rkmrin pöytäk. 31 p. elok. 1,399 §. — 2) S:n 16 p. marrask. 2,031 §. — 3) S:n 10 
p. heinäk. 1,215 §. — 4) S:n 24 p. heinäk. 1,272 §. — 5 ) S:n 17 p. tammik. 79 §. — 6 ) Rkmrin 
jstn pöytäk. 14 p. maalisk. 3,177 §. — 7) S:n 26 p. kesäk. 4,307 §. — 8 ) Rkmrin pöytäk. 3 
p. heinäk. 1,158 §. — 9) Rkmrin jstn pöytäk. 24 p. heinäk. 4,618 ja 4,619 §. — 10) S:n 12 p. 
jouluk. 6,412 §. — n ) Rkmrin pöytäk. 10 p. tammik. 38 § ja 16 p. maalisk. 453 §. — 
12) Rkmrin jstn pöytäk. 9 p. toukok. 3,773 §. 
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Herttoniemen huvila n:o 8 vuokrattiin x) Helsingin kaupungin työväen-
opiston suomenkielisen osaston opistolaisyhdistykselle huhtikuun 1 pistä 
lukien 2,500 markan vuosimaksusta. 

Herttoniemen huvila n:o 12 vuokrattiin2) talveksi 1928—29 urheilu-
seuralle Helsingin hiihtäjät 1,000 markan vuokrasta, joka oli ennakolta suori-
tettava kaupunginkassaan. Samalla yhdistys oikeutettiin asettamaan huvilaan 
kamiinat ehdoin, että voimassa olevia paloturvallisuusmääräyksiä noudatettiin. 

Herttoniemen huvila n:o 9 a vuokrattiin 3) samaksi ajaksi urheiluseuralle 
Työväen hiihtäjät ennakolta maksettavasta 1,000 markan kertakaikkisesta 
vuokrasta sekä muuten ehdoin, ettei toisen kerroksen ulkoparveketta käytetty 
sekä että huvila talvikauden päättyessä luovutettiin takaisin kaupungille 
siistittynä. 

Eräs Mustikkamaan huvila vuokratti in4) kesäksi laivuri A. Osterille 
2,000 markan vuokrasta. 

Eräs Mustasaaren huvila vuokrattiin kesäksi kansanpuistojen valvojalle 
R. Palmgrenille5) 1,000 markan vuokrasta, josta puolet oli maksettava kesä-
kuun 1 p:nä ja puolet syyskuun 1 p:nä ja eräs samassa saaressa oleva huvila 
ravintoloitsija V. Sundbergille6) vuoden ajaksi lukien tammikuun 1 p:stä 
1929 5,000 markan vuosivuokrasta. 

Torppari H. V. Sohlille vuokrattiin 7) Puodinkylän tilan maalla oleva pieni 
asuinrakennus, navettarakennus, muona-aitta ja sauna marraskuun 1 p:stä 
1927 toukokuun 1 p:ään 1928 150 markan kuukausivuokrasta. 

Kolme Pikku Pässin huvilassa olevaa asuinhuoneistoa vuokratt i in8) 
silta vahdeille V. Sommardahlille, Ä. Hagelbergille ja W. Örthenille kuukauden 
irtisanomisajoin 125 markan kuukausivuokrasta. Molempien ensiksi mainit-
tujen kanssa tehtävä vuokrasopimus olisi voimassa kesäkuun 7 pistä ja vartija 
Örthenin kanssa tehty lokakuun 1 pistä lukien. 

Tulo- ]a omaisuusverolautakunnan huoneiston vuokra kolmivuotiskaudelta 
1929—31 vahvistettiin9) 145,000 markaksi vuodelta, lämmitys- ja valaistuskus-
tannukset mukaan luettuina. Yerotusvalmisteluviranomaisten käytettävänä 
olevan koko huoneiston vuokra olisi vuodesta 1929 lähtien 290,000 markkaa 
vuodessa, siitä 45,000 markkaa lämmöstä ja valaistuksesta. 

Kaupungin uimalaitokset. Rahatoimikamari päät t i1 0) kesäksi 1927 luo-
vuttaa 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 yhdistyksen Helsing-
fors simsällskap ja Jyryn kahtena päivänä luovuttamaan niille vuokratut 
laitokset Työväen uimarien käytettäviksi kilpailujen ja uimanäytösten toi-
meenpanemiseen sekä kolme ensin mainittua yhdistystä antamaan 20 vapaa-
lippua Työväen uimareille. Talousarvioon uimaseurojen avustamiseksi mer-
kitystä 40,000 markan suuruisesta määrärahasta myönnettiin yhdistyksille 
Helsingfors simsällskap, Helsingin uimarit ja Helsingin työväenyhdistyksen 
voimistelu- ja urheiluseura Jyry jokaiselle 11,000 markkaa ja Työväen uima-
reille 7,000 markkaa ehdoin, että asianomaisissa uimalaitoksissa ylläpidettiin 
eri miesten ja naisten osastoja, että kaupungin koulujen oppilaat, poliisi- ja 

*) Rkmrin pöytäk. 16 p. maalisk. 453 §. — 2) Rkmrin jstn pöytäk. 5 p. iouluk. 6,353 §. 
— 3) S:n 28 p. jouluk. 6,567 §. — 4) S:n 20 p. huhtik. 3,523 §. — 5 ) S:n 8 p. toukok. 3,757 §. 
— 6) S:n 18 p. syysk. 5,148 §. — 7 ) S:n 29 p. helmik. 3,050 §. — 8 ) Rkmrin pöytäk. 25 p. 
syysk. 1,562 §. — 9) S:n 25 p. syysk. 1,567 §. — 10) S:n 11 p. toukok. 829 §. 
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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 1929 antoivat selonteon vuoden 1928 aikaisesta 
toiminnastaan. 

Jätkäsaaren uimalaitos vuokrattiin 1) kesän ajaksi herra A. K. Strand-
bergille 1,000 markan maksusta joka oli suoritettava ennakolta kaupungin-
kassaan. 

Kaivopuiston kylpy- ja uimalaitos vuokrattiin 2) vuodeksi 1929 siihen asti 
voimassa ollein ehdoin herroille O. Ekmanille, J. L. Lydeckenille, K. Seiden-
schnurille ja U. Westerholmille. 

Kioskien luovuttaminen. Tori- ja käuppahallivalvoja valtuutettiin 3) enin-
tään kahdeksi viikoksi kerrallaan luovuttamaan kaupungin vanhat puukioskit 
arpainmvyntiä varten 250 markan maksusta viikolta. 

Näyttelyitä y.m. Kappelin ravintolassa. Rahatoimikama rimyöntyi4) 
Osakeyhtiö Universal aktiebolagin anomukseen saada kolmena päivänä pitää 
pesukonetta näytteillä mainitussa ravintolassa. 

Helsingin rouvasväenyhdistykselle myönnettiin5) lupa järjestää samaan 
huoneistoon arpain myynti Kainojen köyhien hyväksi. 

Ravintolain vuokralle anto. Ravintoloitsija O. Sundbergin kanssa tehty 
Mustasaaren ravintolaa koskeva vuokrasopimus sanottiin ir t i6) toukokuun 
1 p:ään, koska herra Sundberg ei ollut maksanut vuokraansa määräaikana ja 
siten oli menettänyt oikeutensa. Sittenkuin kuitenkin insinööri G. Herlitz ja 
kamreeri C. von Knorring olivat sitoutuneet takaukseen vuokran asianmukai-
sesta suorittamisesta, kamari päät t i 7 ) hyväksyä takausmiehet sekä peruuttaa 
irtisanomisen ehdoin, että vuokraaja tarkasti noudatti vuokrasopimuksen 
ehtoja sekä niitä määräyksiä, jotka vuokrasopimuksen nojalla mahdollisesti 
annettaisiin. 

Kansanpuistojen valvoja valtuutetti in8) vuokraamaan kauppaneuvos 
Henrik Borgströmin puistossa Tuurholmassa olevat kioskit toinen 1,000 markan 
ja toinen 1,500 markan minimivuokrasta kesän jäljellä olevaksi ajaksi sekä 
puistossa oleva ravintola heinäkuun 1 p:stä syyskuun 15 p:ään 5,000markan 
minimivuokrasta. Halukasta vuokraajaa ei kuitenkaan ilmaantunut, ja sen 
johdosta rahatoimikamari päät t i 9 ) ainoastaan kehoittaa kansanpuistojen val-
vojaa hyvissä ajoin ennen vuoden 1929 kesäkautta ryhtymään laitosten 
vuokraamista tarkoittaviin toimenpiteisiin. 

Vuokralle otetut huoneistot. Rahatoimikamari otti vuoden varrella vuok-
ralle seuraavat huoneistot, joihin sijoitettaisiin alla mainitut virastot ja 
laitokset: 

tullipostiosaston tarpeisiin, ensi sijassa tullissa käsiteltyjen, mutta vielä 
jakelemattomien pakettitavarain säilyttämistä varten siihen asti valtionrauta-
teiden satamaratakonttorin hallussa olleen, Helsingin makasiiniosakeyhtiön 
Katajanokalla olevassa varastosuojassa n:o 5 sijaitsevan huoneiston 80 markan 
vuosivuokrasta m2:ltä lukien tammikuun 1 p:stä 1929 10); 

Rkmrin pöytäk. 25 p. toukok. 947 §. — 2) S:n 23 p. marrask. 2,067 §. — 3) S:n 12 
p. lokak. 1,701 §. — 4) Rkmrin jstn pöytäk. 3 p. lokak. 5,324 §. — 5) S:n 7 p. maalisk. 
3,098 §. — 6 ) Rkmrin pöytäk. 6 p. maalisk. 388 §. — 7 ) S:n 13 p maalisk. 435 §. — 8 ) Rkmrin 
jstn pöytäk. 26 p. kesäk, 4,285 §. — 9) S:n 28 p. elok. 4,823 §. — 10) Rkmrin pöytäk. 26 p. 
lokak. 1,781 §. 
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työnvälitystoimiston tarpeisiin seitsemän huonetta ja keittiön y. m. käsit-
tävän huoneiston Aleksanterinkadun talosta n:o 12 kolmeksi vuodeksi lukien 
kesäkuun 1 pistä 54,000 markan vuosivuokrasta *); 

poliisilaitoksen kirjapainoa ja varushuonetta y. m. varten siihen asti 
samaan tarkoitukseen käytetyn Heikinkadun talossa nio 12 sijaitsevan huoneis-
ton yhdeksi vuodeksi lukien kesäkuun 1 pistä 40,000 markan vuosivuokrasta; 
tässä yhteydessä annettiin talonisännöitsijälle tehtäväksi yksissä neuvoin 
rakennuskonttorin kanssa selvittää, eikö poliisilaitokselle edellä mainitun 
huoneistontarpeen tyydyttämiseksi voitaisi luovuttaa huoneistoa jostakin 
talosta, jonka kaupunki joko omisti tai vastedes rakennuttaisi2); 

poliisilaitoksen tutkinto-osastolle huoneiston Aleksanterinkadun talosta 
nio 16—18 vuoden ajaksi lukien kesäkuun 1 pistä 20,800 markan vuosivuokrasta, 
joka oli maksettava neljännesvuosittain ennakolta 3); 

kunnallisen ammattientarkastuksen tarpeisiin huoneiston Etelärannan 
talosta nio 6 kolmeksi kuukaudeksi kesäkuun 1 pistä lukien 1,100 markan 
kuukausivuokrasta sekä kahden huoneen ja keittiön huoneiston Kaisaniemen-
kadun talosta nio 5 lokakuun 1 pistä 1928 syyskuun 1 piään 1929 1,300 markan 
kuukausivuokrasta, lämpö ja valaistus siihen luettuna 4); 

lihantarkastamon tarpeisiin Salomoninkadun tontilla nio 3 sijaitsevan 
asuinrakennuksen koko ensimmäisen kerroksen sekä saman rakennuksen koko 
kellarikerroksen lämpöineen ja jäähdytyksineen, kuitenkin lukuunottamatta 
sitä saman huoneiston osaa, joka tarvittiin jäähdytyslaitetta varten, sekä osuu-
den maidontarkastamolle vuokratusta meijerirakennuksen kolmannessa ker-
roksessa sijaitsevasta laboratoorihuoneistosta vuoden ajaksi lukien kesäkuun 
1 pistä 116,000 markan vuosivuokrasta 5); 

maidontarkastamolle laboratoorihuoneiston Salomoninkadun talon nio 
5 kolmannesta kerroksesta vuoden ajaksi lukien kesäkuun 1 pistä 24,000 mar-
kan vuosivuokrasta 5); 

Humaliston sairaalan tarpeisiin sen hallussa siihen asti olleen filosofian-
tohtori J . Jänneksen omistaman Humaliston huvilan nio 4 huoneiston tammi-
kuun 1 pistä kesäkuun 1 piään tai, jos mahdollista, heinäkuun 1 piään 1929 
12,000 markan kuukausivuokrasta 6); 

köyhäinhoitolautakunnan kanslian tarpeisiin kolmen huoneen ja keittiön 
huoneiston Fabianinkadun talosta nio 8 kolmeksi vuodeksi kesäkuun 1 pistä 
lukien 22,800 markan vuosivuokrasta; osuusliikkeen Suomen messut kanssa 
tehty, kanslian käytettävänä siihen asti ollutta, Yrjönkadun varrella sijaitsevaa 
huoneistoa koskeva vuokrasopimus lakkaisi mainittuna ajankohtana olemasta 
voimassa, ja osuuskunta ottaisi 500 markalla osaa kanslian muuttokustannusten 
suorittamiseen 7); 

suomen- ja ruotsinkielisten kansakoulujen kanslioille niiden siihenastiset, 
Tähtitorninkadun talossa nio 4 olevat huoneistot vuoden ajaksi kesäkuun 1 
pistä lukien 30,000 markan vuosivuokrasta suomenkielisestä ja 24,000 mar-
kasta ruotsinkielisestä kansliasta; sopimus tiesi kuluvan vuoden osalta 2,700 
ja 3,000 markan vuokrankorotusta, jotka maksettaisiin talousarvion määrä-
rahasta Arvaamattomat vuokrat ja vuokrankorotukset8); 

suomenkielisten kansakoulujen tarpeisiin niiden käytettävänä siihen 
asti olleen, Pellervontien talossa nio 15 sijaitsevan huoneiston vuoden ajaksi 

Rkmrin pövtäk. 22 p. toukok. 939 §. — 2) S:n 3 p. helmik. 170 §. — 3) Rkmrin jstn 
pöytäk. 12 p. kesäk. 4,127 §. — 4 ) S:n 30 p. toukok. 3,987 §, 17 p. lokak. 5,552 § ja rkmrin pöy-
täk. 23 p. marrask. 2,059 § .— 5 ) Rkmrin pövtäk. 9 p. maalisk. 395 §. — 6 ) S:n 24 p. liei-
näk. 1,276 §. — 7 ) S:n 7 p. helmik. 208 §. — 8) S:n 14 p. helmik. 233 §. 
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lukien kesäkuun 1 pistä 600 markan kuukausivuokrasta; sopimus aiheutti 
kuluvalta vuodelta 350 markan vuokrankorotuksen, mikä lisämeno suoritet-
taisiin talousarvion määrärahasta Arvaamattomat vuokrat ja vuokrankoro-
tukset1); koulujen hallussa siihen asti olleen Käpylän metodisti-episkopaalisen 
seurakunnan talossa sijaitsevan huoneiston vuoden ajaksi lukien kesäkuun 1 
pistä entisin ehdoin 2); sekä Nuorten miesten kristillisen yhdistyksen Pääs-
kylänkadun varrella olevassa talossa sijaitsevan huoneiston lukuvuodeksi 
1928—29 1,000 markan kuukausivuokrasta; syys—joulukuun vuokra oli 
suoritettava arvaamattomia vuokria ja vuokrankorotuksia varten varatusta 
talousarvion määrärahasta. 3); 

ruotsinkielisten kansakoulujen tarpeisiin kolme huonetta, hallin ja eteisen 
käsittävän huoneiston Käpylän Pellervontien talosta nio 7 1,750 markan kuu-
kausivuokrasta vuoden 1928 syyskuun 1 pin ja vuoden 1929 kesäkuun 1 pin 
väliseksi ajaksi4); 

toiminimellä Maskinaktiebolaget E. Grönblom valmistavan tyttöjen 
ammattikoulun tarpeisiin sen siihenastisen, Heikinkadun talossa nio 13 sijait-
sevan huoneiston kolmeksi vuodeksi kesäkuun 1 pistä lukien 180,000 markan 
vuosivuokrasta sekä ehdoin, että kaupunki vuokrakauden aikana sai käyttää 
huoneistoa muihinkin kuin koulutarkoituksiin. Sopimus sisälsi vuokran-
korotuksen, joka kuluvan vuoden osalta oli peitettävä tällaisia tarkoituksia 
varten talousarvioon merkityn määrärahan varoilla 5); 

kansanlastentarhain kanslian tarpeisiin sen hallussa siihen asti olleen, 
Mikonkadun talossa nio 11 sijaitsevan huoneiston vuoden ajaksi lukien kesäkuun 
1 pistä 16,800 markasta 18,000 markkaan korotetuin vuosivuokrin; kuluvan 
vuoden osalle tuleva lisäkustannus, 700 markkaa, maksettaisiin talousarvion 
määrärahasta Arvaamattomat vuokrat ja vuokrankorotukset 6); 

kansanlastentarhain kanslian ja osaksi tilastokonttorin tarpeisiin viiden 
huoneen ja keittiön huoneiston Heikinkadun talosta nio 12 kesäkuun 1 pistä 
1929 vuoden ajaksi 40,000 markan vuosivuokrasta, joka vuodelta 1929 mak-
settaisiin tämän vuoden talousarvioon arvaamattomia vuokria ja vuokran-
korotuksia varten merkitystä määrärahasta 7); 

Solhem-nimisen kansanlastentarhan tarpeisiin sen siihenastisen, Pursi-
miehenkadun talossa nio 9—11 sijaitsevan huoneiston kahdeksi vuodeksi 
lukien kesäkuun 1 pistä 2,756: 90 markasta 4,000 markkaan korotetusta 
kuukausivuokrasta; kuluvan vuoden osalle tuleva lisäkustannus oli suori-
tettava talousarvion määrärahasta Arvaamattomat vuokrat ja vuokrankoro-
tukset s); 

Barnabo-nimisen kansanlastentarhan tarpeisiin sen hallussa siihen asti 
olleen huoneiston vuoden ajaksi kesäkuun 1 pistä lukien 20,000 markasta 
30,000 markkaan korotetusta vuosivuokrasta; kuluvan vuoden lisäkustannus 
suoritettaisiin talousarvion määrärahasta Arvaamattomat vuokrat ja vuokran-
korotukset 9); 

Solhälla-nimisen kansanlastentarhan tarpeisiin Toisen linjan talossa nio 2 
sijaitsevan huoneiston viideksi vuodeksi lukien siitä päivästä, jolloin huoneisto 
luovutetaan lastentarhan käytettäväksi, viimeistään kesäkuun 1 pistä 1929, 
85,200 markan vuosivuokrasta 10); 

Rkmrin pöytäk. 27 p. maalisk. 523 §.—2) Rkmrin jstn pöytäk. 30 p. toukok. 3,983 §. 
— 3) Rkmrin pöytäk. 2 p. lokak. 1,618 §. — 4) Rkmrin jstn pöytäk. 12 p. syysk. 4,981 §. 
— 5) S:n 24 p. tammik. 130 §. — 6 ) S:n 7 p. helmik. 207 §. — 7 ) S:n 21 p. jouluk. 2,275 §. — 
8) S:n 28 p. helmik. 324 § ja 8 p. kesäk. 1,013'§. — 9 ) S:n 28 p. helmik. 325 §. — 10) S:n 17 
p. huhtik. 662 §. · 
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Ebeneserkodin tarpeisiin sen hallussa siihen asti olleet huoneistot 53,200 
markasta 85,000 markkaan korotetusta vuosivuokrasta lukien tammikuun 1 
p:stä 1929 1); 

Pasilan lastentarhan tarpeisiin lisähuoneen Hertankadun talosta n:o 16 
vuoden ajaksi kesäkuun 1 p:stä lukien 250 markan kuukausivuokrasta, joka 
kuluvan vuoden osalta oli suoritettava talousarvion määrärahasta Arvaamatto-
mat vuokrat ja vuokrankorotukset2); 

Bertha-Mariakodin kansanlastentarhan tarpeisiin sen hallussa siihen 
asti olleen Töölönkadun talossa n:o 47 sijaitsevan huoneiston kesäkuun 1 
p:stä lähtien 12,000 markasta 40,000 markkaan korotetusta vuosivuokrasta3); 

rakennuskonttorin huonerakennusosaston tarpeisiin Heikinkadun talossa 
n:o 12 sijaitsevan 7 huoneen huoneiston kolmeksi vuodeksi kesäkuun 1 p:stä 
lukien 60,000 markan vuosivuokrasta 4); sittenkuin oli havaittu, ettei huoneisto 
soveltunut rakennuskonttorin tarpeisiin, rahatoimikamari päätt i5) , että 
se luovutettaisiin tilastokonttorille, jonka kaupungintalossa olevaan huo-
neistoon rakennuskonttorin huonerakennusosasto saisi muuttaa. 

Sitäpaitsi kamari osoitti6) arvaamattomien vuokrien ja vuokrankoro-
tusten määrärahasta 14,400 markkaa sen huoneiston vuokran suorittamiseksi 
kuluvalta vuodelta, jonka palotoimikunta oli vuokrannut Korkeavuoren-
kadun talosta n:o 33 laitoksen työnjohtajan asunnoksi. 

Rahatoimikamari päät t i 7 ) suostua siihen, että Tomtebon kansanlasten-
tarhan hallussa olevan Kalevankadun talon n:o 21 huoneiston vuokraa oli 
korotettu 500 markkaa kuukaudessa sen johdosta, että taloon oli järjestetty 
keskuslämmitys. 

Rahatoimikamarin saatua ilmoituksen, että kaupungilla oli tilaisuus 
vuokrata kunnalliseksi voimistelusaliksi 400 m2:n laajuinen huoneisto Fredri-
kinkadun n:ossa 34 sijaitsevasta Anniskeluosakeyhtiön entisestä talosta, 
kamari päätti 8) periaatteessa hyväksyä tarjouksen, mutta lykätä kysymyksen 
lopullisen ratkaisemisen, kunnes rakennuskonttori oli antanut siltä pyydetyn 
lausunnon huoneiston kuntoonpanon ja voimistelutelineiden hankkimisen 
aiheuttamista kustannuksista. 

Vuokratessaan9) Helsingin puhelinyhdistykseltä Kaarlenkadun talossa 
n:o 11 sijaitsevan huoneiston kamari kaupungin puolesta sitoutili vuokra-
kauden päätyt tyä luovuttamaan huoneiston takaisin muuttumattomassa 
kunnossa. Huoneistossa suoritettiin sen jälkeen erinäisiä sisustustöitä, jol-
loin suuret salit väliseinillä jaettiin useihin pieniin huoneisiin ja lattioita koro-
tettiin. Vuokrasopimuksen irtisanomisen jälkeen yhdistys ilmoitti suostuvansa 
luopumaan vaatimuksestaan, että huoneisto oli saatettava entiseen kuntoonsa, 
ehdoin, että se ilman korvausvelvollisuutta sai ottaa haltuunsa väliseiniin 
ja lattioihin käytetyt laudat, minkä ehdotuksen rahatoimikamari hyväksyi10). 

Kaupungilla oli ollut neljäksi vuodeksi kolmannen poliisiaseman tarpeisiin 
vuokrattuna eräs Eerikinkadun talon n:o 10 huoneisto, joka vuokrakauden 
päättyessä oli palautettava entiseen kuntoonsa. Talon omistajan ilmoitettua 
suostuvansa 43,000 markan korvauksesta vapauttamaan kaupungin edellä 
mainitusta velvollisuudesta, rahatoimikamari päätt i1 1) hyväksyä tarjouksen 
ja osoittaa pyydetyn korvausmäärän käyttövaroistaan. 

Rkmrin pöytäk. 8 p. toukok. 810 §. — 2) S:n 8 p.kesäk. 1,043 — 3 ) S:n 3 p. heinäk. 
1,166 §. — 4) S:n 3 p. huhtik. 577 §. — 5) S:n 17 p. huhtik. 673 §. — 6) Rkmrin jstn 
pöytäk. 4 p. tammik. 2,510 §. — 7) Rkmrin pöytäk. 28 p. helmik. 327 §. — 8) S:n 28 p. 
jouluk. 2,329 §. — 9) Ks. v:n 1927 kert. s. 183. — 10) Rkmrin pöytäk. 15 p. toukok. 
898 §. — u ) S:n 25 p. toukok. 961 §. 
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Oulunkylän lastenkodin laajentaminen. Talousarvion määrärahasta Arvaa-
mattomat vuokrat ja vuokrankorotukset rahatoimikamari osoitti 2,362: 50 
markkaa Oulunkylän lastenkodin laajentamisen johdosta lisääntyneiden 
vuokrakustannusten peittämiseen kuluvan vuoden osalta. 

3. Muut kaupungin kiinteää omaisuutta koskevat asiat. 
Rakennusoikeuden lisääminen. Saatuaan ilmoituksen, että sisäasiain-

ministeriö oli vahvistanut kaupunginvaltuuston hyväksymän 2) XI I kaupun-
ginosan kortteleita n:ot 372 ja 373 koskevan kaupunginasemakaavanmuutoksen, 
rahatoimikamari päätti 3) antaa asiamiehelleen tehtäväksi velkoa taiteilija A. 
Vileniltä ja rouva A. Jacobsonilta, jotka jo olivat käyttäneet hyväkseen kau-
punginasemakaavanmuutoksen myöntämää lisättyä rakennusoikeutta, vah-
vistetut lisämaksut, mutta sensijaan lykätä lisämaksun perimisen Raitiotie-
ja omnibusosakeyhtiöltä, kunnes yhtiö oli käyt tänyt hyväkseen edellä mainitun 
päätöksen sille myöntämää lisättyä rakennusoikeutta, ja kehoittaa yhtiötä 
nimenomaan ilmoittamaan kamarille, milloin se ryhtyi siten käyttämään 
tonttiaan hyväkseen. 

Kaupungin maa-alueiden kartoittaminen. Kaupungin yleisten töiden hal-
litus oikeutettiin 4) käyttämään osa kolmio- ja polygoonimittauksia varten 
tarkoitetusta talousarvion määrärahasta kaupungin äskettäin ostamien maa-
alueiden kartoittamiseen. 

Eräiden vesialueiden rauhoittaminen. Asiamiehelle annettiin 5) tehtäväksi 
ryhtyä Vanhankaupunginlahden pohjukan ja Mustasaarta ympäröivien vesi-
alueiden rauhoittamista tarkoittaviin toimenpiteisiin. 

Kaupungin vesialueiden maarajat. Koska kaupungilla vilkkaan rakennus-
toiminnan johdosta oli käytettävänään runsaasti täytemaata, jota käytettiin 
ranta- ja vesialueiden täyttämiseen, kamari antoi 6) kaupungin yleisten töiden 
hallitukselle tehtäväksi yksissä neuvoin satamahallituksen kanssa laatia ehdo-
tuksen kaupunginalueen lopullisiksi rantaviivoiksi. 

Erään Vanhankaupungin alueen järjestely. Rahatoimikamari hyväksyi7) 
periaatteellisesti Vanhassakaupungissa olevaa vesijohtolaitoksen suodatus-
allasta ympäröivän alueen järjestely suunnitelman. 

Rakennusrajat vahvistettiin8) erinäisille Kumpulan omakotialueen kort-
telin n:o 932 tonteille. 

Koska Toukolan korttelin n:o 904 tontille n:o 13 suunniteltua kokDus-
salia ja saunarakennusta ei voitu sijoittaa tontille vahvistettujen rakennus-
rajojen puitteisiin, rahatoimikamari päät t i 9) suostua näiden rajain muutta-
miseen sosialilautakunnan lähettämästä piirustuksesta tarkemmin ilmene-
vällä tavalla. 

Pihamaan korottaminen. Rahatoimikamari myöntyi10) Osakeyhtiö Helsin-
ginkatu 15:n anomukseen sen omistaman Helsinginkadun tontin n:o 15 piha-
maan korottamisesta ehdoin, että yhtiö suoritti tästä kaupungille korvausta 
140,000 markkaa. 

Osoitenumeroiden muuttaminen. Maistraatti vahvisti11) huhtikuun 24 p:nä 
rahatoimikamarin ehdottamat1 2) muutetut osoitenumerot erinäisille Kan-
gasalan- ja Sammatinteiden tonteille. 

1) Rkmrin pöytäk. 7 p. helmik. 202 §. — 2) Ks. tätä kert. s. 3. — 3) Rkmrin pöy-
täk. 16 p. marrask. 2,016 — 4) S:n 8 p. toukok. 807 §. — 5) S:n 7 p. syysk. 
1,442 §. — 6) S:n 24 p. huhtik. 740 §. — 7) S:n 29 p. syysk. 1,601 §. — 8) S:n 2 p. maa-
lisk. 353 §. — 9) S:n 26 p. kesäk. 1,133 §. — 10) S:n 7 p. syysk. 1,448 §. — n ) S:n 4 p. 
toukok. 778 §. — 12) S:n 13 p. huhtik. 652 §. 


