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vahvistanut sen maan pakkolunastushinnan, joka kaupungin oli luovutettava 
Imatran voimalaitoksen tarpeisiin, 287,118: 25 markaksi, jota vastoin kaupun-
gin pyytämä hinta oli 968,525 markkaa tai — toisen laskelman mukaan — 
812,655 markkaa, rahatoimikamari antoi 2 ) asiamiehelleen tehtäväksi yrittää 
saada korvausmäärän korotetuksi Helsingin pitäjän varsinaisilla talvikäräjillä. 

Kalastustorpan lunastaminen. Sen johdosta että kalastaja A. Hänninen 
ja hänen vaimonsa A. Hänninen sekä kalastaja A. Willberg olivat Helsingin 
maalaiskunnan läntisen piirin vuokralautakunnalta anoneet saada lunastaa 
kalastustorpaksi kaupungin omistaman, Melkön tilaan n:o 2 kuuluvan Mänty-
saaren ynnä tarpeelliset kalavedet, rahatoimikamari kehoitt i3) asiamiestä 
yrittämään saada aikaan sellaisen sopimuksen, että hakijat luopuisivat lunas-
tusoikeudestaan saaden kaupungilta joko määrätyn korvaussumman tai pie-
nemmän korvauksen ynnä sen lisäksi oikeuden saaren ja kalaveden vuok-
raamiseen sopimuksilla, joita lunastuslaki ei koskisi, ne kun olisi laadittu sen 
voimaantulemisen jälkeen. Kysymyksen lopullinen ratkaiseminen jätettiin 
riippuvaiseksi kalasta jäin Hännisen ja Willbergin kamarin tarjoukseen anta-
masta vastauksesta. 

Tienjako. Rahatoimikamari päätti 4) tehdä Uudenmaan läänin maaher-
ralle valituksen Pukinmäen tienjakotoimituksesta. 

Viikin ruutikellarialue. Rahatoimikamari hyväksyi5) ehdotuksen Viikin 
ruutikellarialueen rajain suoristamisesta, mutta määräsi samalla, että vanhain 
aitain tuli saada jäädä paikoilleen, kunnes kaupunki ryhtyi lähialueita järjes-
tämään. Jos valtio sitä ennen rakennutti uusia aitoja, oli nämä kuitenkin 
asetettava uusia rajoja myöten. 

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

koskevat asiat. 

Sörnäisten paloasema. Rahatoimikamari määräsi6) Sörnäisten paloaseman 
sijoitettavaksi Sörnäisten niemekkeen tontille n:o 3, joka silloin oli Osakeyhtiö 
Rudolf Hamfeltin hallussa. Mainitulle yhtiölle päätettiin sen sijaan tar jota 
varastotontti n:o 11. 

Tontin luovuttaminen Vallilaan rakennettavaa kirkkoa varten. Asiamiehelle 
annettiin 7) tehtäväksi viipymättä sanoa irti Vallilan korttelia n:o 583 koskeva 
vuokrasopimus sekä tehdä Helsingin evankelis-luterilaisten seurakuntain 
kanssa sopimus näiden korttelien vuokraamisesta niille kaupunginvaltuuston 
marraskuun 30 p:nä 1915 vahvistamin ehdoin8). Vuokrasopimuksessa oli val-
tuustolle nimenomaan pidätettävä kyseiseen kortteliin teetettävien rakennus-
ten piirustusten tarkastamis- ja hyväksymisoikeus. 

Tonttien varaaminen. Helsingin maidontarkastusyhdistyksen anottua, 
että erinäisiä Vallilan ja Mäkelän tontteja varattaisiin maito- ja elintarve-
teollisuuden tarpeisiin, rahatoimikamari päät t i 9 ) toistaiseksi varata seuraavat 

1) Ks.v:n 1927 kert. s. 145 ja v:n 1928 kert. s. 157. — 2) Rkmrin js tn pöytäk. 4 p. 
jouluk. 7,500 § ja rkmrin pöytäk. 20 p. jouluk. 2,416 §. — 3) Rkmrin pöytäk. 17 p. syysk. 
1,608 § — 4) S:n 5 p. huhtik. 687 §. — 5) S:n 28 p. syysk. 1,688 §; vrt . v:n 1928 kert. s. 
157. — 6) Rkmrin pöytäk. 20 p. syysk. 1,635 §. — 7) S:n 25 p. tammik. 180 §. — 8) Ks. 
v:n 1915 kert. s. 19. — 9) Rkmrin pöytäk. 8 p. marrask. 2,027 
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tontit mainittuun tarkoitukseen: korttelissa n:o 534 sijaitsevan Teollisuus-
kadun tontin n:o 5, korttelissa n:o 697 olevan saman kadun tontin n:o 11 sekä 
koko teollisuuskorttelin n:o 698. Alueita vuokrattaessa oli sovellettava Val-
lilan ja Mäkelän tehdastonteille vahvistet tuja1) vuokraehtoja. 

Tuurholman huvilapalstat. Rahatoimikamari pää t t i 2 ) merkitä notariaatti-
luetteloonsa, että seuraavat Tuurholman yksinäiseen verotilaan R N l 2 4 kuu-
luvat huvilapalstat olivat vuokratut alla mainituille henkilöille: 1.22 ha käsit-
tävä Stansvikissa sijaitseva huvilapalsta filosofiantohtori H. M. J. Relanderille 
tammikuun 1 p:stä 1929 tammikuun 1 p:ään 1948 187: 50 markan vuosivuok-
rasta, Hevossalmen lähellä sijaitseva Bergvik-niminen 3.27 tynnyrinalaa käsit-
tävä maa-alue sekä 0.314 ha käsittävä lisäalue tammikuun 1 p:stä 1929 loka-
kuun 1 p:ään 1946 herra S. Vuoriolle 436 markan vuosivuokrasta sekä 0.352 m2 

käsittävä Herttoniemen lahden rannalla Vuohimäellä sijaitseva maa-alue 
rouva S. Grabowskylle tammikuun 1 p:stä 1929 tammikuun 1 p:ään 1946 
53: 48 markan vuosivuokrasta. Sitäpaitsi oli Stansvikin etelärannalla oleva 
Tallbacka-niminen l.ioo ha käsittävä huvilapalsta vuokrattuna lakitieteen-
kandidaatti G. Norrmenille tammikuun 1 p:ään 1930 150 markan vuosivuok-
rasta sekä tammikuun 1 p:stä 1930 tammikuun 1 p:ään 1955 2,410 m2:n laa-
juinen alue 3,600 markan vuosivuokrasta 5 %:n korotuksin joka viides vuosi. 

Kalaveden vuokralleanto. Tuurholman tilaan kuuluvat kalavedet vuokrat-
tiin 3) kalastaja V. Willmanille kolmeksi vuodeksi lukien tammikuun 1 p:stä 
1930 600 markan vuosimaksusta. 

Kaupungin laitosten käytettävinä olevien alueiden vuokramaksut. Rahatoimi-
kamari velvoitti4) kaupungin virastot ja laitokset vuoden 1930 alusta lukien 
maksamaan vuokraa käytettävinään olevista varastopaikoista ja suojista, 
jotka sijaitsivat varastopaikoiksi tarkoitetuilla ja kamarin hallinnossa olevilla 
alueilla, sekä lähettämään rahatoimikamariin ilmoitukset kyseisistä alueista 
ja niiden pinta-aloista. 

Kumpulan omakotitonttien vuokramaksut. Rahatoimikamari päät t i 5) , 
että syksyn kuluessa maksettavaksi erääntyvien Kumpulan omakotitonttien 
vuokramaksujen suorittamisen sai lykätä elokuun 1 p:ään 1930 ehdoin, että 
vuokraajat suorittivat maksamattomalle määrälle 8 %:n koron erääntymis-
päivästä maksupäivään. Samalla kamari määräsi, että maksuliput vastedes 
oli jaettava heinäkuun 1 p:nä. 

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

Tiluksen nimi. Vuokraajan nimi. Vuokrakausi 
päättyy. 

Vuotuinen 
vuokra-
maksu, 
Smk. 

Hermanni, ent. lentoaseman 
viereinen alue 

Humalisto, huvilaan nro 55 
kuuluva huvilapalsta n:o 2 

|Hämeentie, tontti n:o 96 kortt. 
n:o 552 

Hevosenkengittäjät J . 
Heino ja V. Harjunen 6) 

Tehtailija G. F. Spennertin 
kuolinpesä 7) 

P. J. Svenssonin perilliset8) 

3 kk. irtis. 

1932, jouluk. 31 

3 kk. irtis. 

3,600 

10,525 

42.000 

— 

Ks. v:n 1920 kert. s. 4. — 2) Rkmrin jstn pöytäk. 14 p. marrask. 7,222 §. — 3 ) S:n 
9 p. lokak. 6,703 §. — 4) Rkmrin pöytäk. 2 p. heinäk. 1,329 §. — 5) S:n 3 p. jouluk. 
2,270 §. — 6) Rkmrin jstn pöytäk. 27 p. maalisk 3,987 §. — 7) Rkmrin pöytäk. 13 p. elok. 
1,447 §. — 8) Rkmrin jstn pöytäk. 12 p. jouluk. 1928 6,411 §. 
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Koskela, litt. A-R-G-D Yhdistys Koteja tylsämieli- 1979, toukok. 31 100 
sille 

(1935, kesäk. 1,000 

Kumpula, tontti n:o 18 kortt. 
n:o 936 

Kirvesmies 0 . J. Kajan-
der2) 

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

1,500 
1,875 
2,250 

— 

4980, kesäk. u i 
2,625 — 

S:n tontti n:o 30 kortt. n:o 936 Putkityömies A. J. Toivo- 1980, kesäk. 
u i Kuten edell. 

nen 3) 
S:n » 35 ff ff 937 Kirvesmies J. Timonen 4) 1980, kesäk. Kuten edell. » ff ff 

f1940, kesäk. 
1950, kesäk. 

1,200 
1,800 

— 

S:n » n 10 ff ff 927 Työmies U. A. Huhta 5 ) 1960, kesäk. 2,250 — » n ff Työmies U. A. Huhta 5 ) 
1970, kesäk. 
1980, kesäk. 

2,700 
3,200 

— 

S:n ff »> 12 ff ff 927 Autonkuljet taja A. Söder- 1980, kesäk. Kuten edell. 
holm 6) 

S:n ff ff 71 ff ff 927 Kemigrafi Y. Miettinen 7) 1980, kesäk. Kuten edell. 
S:n ff ff 75 ff ff 927 Kirvesmies G. Holmberg8) 1980, kesäk. Kuten edell. 
S:n ff ff 77 ff ff 927 Kivityömiehen vaimo F. 1980, kesäk. Kuten edell. 

Mäkelä 9) 
S:n ff ff 79 ff v 927 Leskirouva A. Åkerstedt10) 1980, kesäk. Kuten edell. ff 

r1940, kesäk. 
1950, kesäk. 

1,500 
2,250 

— 

S:n ff ff 7 ff ff 924 Kirvesmies Y. E. Ketola11) 1960, kesäk. 2,800 ff ff ff Kirvesmies Y. E. Ketola11) 
1970, kesäk. 
1980, kesäk. 

3,400 
4,000 

— 

S:n ff ff 94 ff ff 924 Puuseppä J. J. Elo12) 1980, kesäk. Kuten edell. 
S:n ff ff 67 ff ff 928 Uiko työmies V. A. Niemi13) 1980, kesäk. Kuten edell. ff ff ff ff 

f1940, kesäk. 1,720 — 

S:n ff ff 55 ff ff 932 Ulkotyömies J. Klemet-
tinen 14) 

1950, kesäk. 
1960, kesäk. 

2,580 
3,225 

— Ulkotyömies J. Klemet-
tinen 14) 1970, kesäk. 

1980, kesäk. 
3,870 
4,520 

— 

S:n ff ff 57 ff ff 
ff 
n 

932 Työmies K. Hokkanen1 5) 1930, kesäk. Kuten edell 
S:n ff yi 68 ff 

ff 
ff 
n 

932 Viilaaja S. Lehti16) 1980, kesäk. Kuten edell. 
S:n ff ff 70 ff 

ff 
ff 
n 932 Kauppias S. Warnberg17) 1980, kesäk. Kuten edell. 

Käpylän tila, asuntopalsta ) Rouva A. Karlsson sekä \ 1934, jouluk. 1 4,000 Il.u t 
S:n s:n lisäalue j poika E. Ilola18) | 3 kk. irtis. 400 

Lauttasaari, 4 patterialueen Rouva H. Selin19) 6 kk. irtis. 2,400 — 

huvilapalsta n:o 3 
Kauppias V. Åberg19) S:n 4 patterialueen huvila- Kauppias V. Åberg19) 6 kk. irtis. 1,200 — 

palsta n:o 4 
S:n 5 patterialueen huvi la- Kalastajanleski I. Sund- 6 kk. irlis. 1,800 — 

palstat n:ot 1 ja 2 ström 20) 
Meilahti, huvilapalsta n:o 2 Liikemies G. ja rouva G. 1934, marrask. 1 40,000 — 

Toivola Hagström2 1) 
Mustikkamaa, huvila-alue n:o Rakennusmestari E. V. 1930, toukok. 1 3,600 — 

4 b Wickman2 2) 

Rkmrin jstn poytåk.7 p. kesåk. 5,018 §. — 2 ) S:n 3 p. huhtik. 4,127 §. — 3 ) S:n 24 
p. toukok. 4,972 — 4) S:n 16 p. tammik. 3,148 §. — 5) S:n 30 p. tammik. 3,282 §. — 
6) S:n 16 p. tammik. 3,147 §. — 7 ) S:n 16 p. tammik. 3,149 §. — 8) S:n 27 p. helmik. 3,600 §. 
— 9) S:n 16 p. tammik. 3,146 § — 10) S:n 30 p. tammik. 3,281 §. — n ) S:n 24 p. huhtik. 
4,464 §. — 12) S:n 9 p. tammik. 3,030 §. — 13) S:n 3 p. huhtik. 4,126 §. — 14) S:n 20 p. 
elok. 5,764 §. — 15) S:n 20 p. elok. 5,765 §. -~ 1 6 ) S:n 13 p. maalisk. 3,812 §. — 17) S:n 13 p. 
maalisk. 3,811 §. — 18) S:n 17 p. huhtik. 4, 332 §. — 19) Rkmrin poytåk. 15 p. helmik. 
317 §. — 2 0 ) S:n 15 p. helmik. 317 § ja rkmrin jstn poytåk. 20 p. huhtik. 4,435 §, — 2 1 ) Rkm-
rin poytåk. 4 p. lokak. 1,724 §. — 22) Rkmin jstn poytåk. 25 p lokak. 6,977 §. 
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Oulunkylä länt. huvilarylimä, Herra N. Nikiforow1) 1946, i elok. 31 400 
asuntopalsta n:o 3 a 

S:n s:n asuntopalsta n:o 3 b Haastemies I. Nikiforow1) 1949, i elok. 31 600 — S:n s:n asuntopalsta n:o 3 b 
rl938, ouluk. 31 900 — 

1948, ouluk. 31 1,080 
Reimars, tontti n:o 4 kortt. Työnjohtaja E. Nyholm2) 1958, ouluk. 31 1,260 — 

n:o 17 1968, ouluk. 31 1,440 — 

11970, ouluk. 31 1,620 — 

rl930, ouluk. 31 3,000 — 

S:n tontti n:o 3 kortt . n:o 19 Ruokatavarakauppias A. 1940, 
1950, 

ouluk. 
ouluk. 

31 
31 

3,600 
4,200 
4,800 
5,400 

— 

Ekberg3) 1960, 
Iisi 70, 

ouluk. 
ouluk. 

31 
31 

3,600 
4,200 
4,800 
5,400 

— 

rl938, ouluk. 31 750 
1948, ouluk. 31 900 — 

S:n „ „ 5 „ „ 21 Herra J. Alen4) 1958, ouluk. 31 1,050 — S:n „ „ 5 „ „ 21 Herra J. Alen4) 
1968, 

11970, 
ouluk. 
ouluk. 

31 
31 

1,200 
1,350 

— 

Salmisaari, huvilapalsta, 500 m2 Rouva K. Lönnberg 5) 3 kk. irtis. 1,200 — 

1934, ouluk. 31 19,000 — 

1944, ouluk. 31 24,000 — 

Stuurenkatu, tontti n:o 32—34 
kortt. n:o 557 

Asunto-osakeyhtiö Stuu-
renkatu 32—34 6) 

1954, 
1964, 
1974, 

ouluk. 
ouluk. 
ouluk. 

31 
31 
31 

32,000 
40,000 
48,000 

— 

1984, ouluk. 31 56,000 — 

1999, ouluk. 31 64,000 — 

rl932, : kesäk. 1 900 — 

1912, kesäk. 1 2,000 — 

Toukola, tontti nro 22 kortt. Työmies F. K. Lindroos7) 1952, : kesäk. 1 2,500 — 

nro 915 
Työmies F. K. Lindroos7) 

1962, : kesäk 1 3,000 — 

ll980, : kesäk. 1 3,500 — 

1939, jouluk. 31 30,000 — 

1949, jouluk. 31 65,000 — 

Vallila, tontt i nro 45 kortt. 
nro 585 

Helsingin kaupungin ra-
kennusosakeyhtiö nro 4 8) 

1959, jouluk. 
1969, jouluk. 
1979, jouluk. 

31 
31 
31 

80,000 
100,000 
125,000 

— 

1989, jouluk. 31 150,000 — 

1999. jouluk. 31 180,000 — 

Vuokraoikeutta koskeva riita-asia. Helsingin kaupunki, joka vuosina 1922 
ja 1925 tehdyillä sopimuksilla oli vuokrannut viljelyspalstan Suo n:o 1 vuo-
den 1933 loppuun saakka maanviljelijä D. Lahtiselle, oli raastuvanoikeu-
dessa esittänyt valituksen sen johdosta, ettei Lahtinen ollut määräaikoina 
suorittanut vuokraansa, ja oikeus tuomitsi hänet sen johdosta vuokraoikeu-
tensa menettäneeksi ja velvolliseksi viipymättä poistamaan alueella olevat 
rakennuksensa. Vastaaja Lahtinen saattoi vetoamalla jutun Turun hovi-
oikeuden tutkittavaksi, ja tämä oikeus kumosi raastuvanoikeuden päätöksen 
sen nojalla, ettei edellä mainituissa vuokrasopimuksissa ollut määräystä siitä, 
että vuokramaksun suorittamisen laiminlyöminen aiheuttaisi vuokraoikeuden 
menettämisen. Korkein oikeus vahvisti9) hovioikeuden tuomion ja velvoitti 
Helsingin kaupungin maksamaan Lahtiselle 600 markkaa hänelle jutusta 
aiheutuneiden kulujen korvaukseksi. 

Rkmrin pöytäk. 11 p. tammik. 87 §. — 2) S:n 4 p. kesäk. 1,123 §. — 3) S:n 20 p. 
syysk. 1,624 §. — 4 ) Rkmrin jstn pöytäk. 23 p. toukok. 4,895 §. — 5 ) S:n 28 p. kesäk. 5,418 §. 
— 6) Rkmrin pöytäk. 11 p. toukok. 1926 740 §. — Rkmrin jstn pyötäk. 30 p. lokak. 
6,998 §; ks. v:n 1923 kert. s. 176. —•8) Rkmrin pöytäk. 30 p. huhtik. 859 §. — 9) Rkmrin 
jstn pöytäk. 2 p. toukok. 4,539 §. 
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Pasilankadun tonttia n:o 13 koskeva riita-asia. Herra J. W. Wanhalan ja 
Helsingin kaupungin välisessä, korttelissa n:o 567 sijaitsevan Pasilankadun ton-
tin n:o 13 vuokraoikeutta koskevassa oikeusjutussa1) huhtikuun 17 p:nä an-
tamallaan tuomiolla raastuvanoikeus hylkäsi herra Wanhalan vaatimukset, 
minkä vuoksi tämä vetosi tuomiosta ylempään oikeuteen. Tämän johdosta 
rahatoimikamari päät t i2) valtuuttaa kaupunginjohtaja A. Castrenin ja asiamies 
M. Wilskmanin ryhtymään neuvotteluihin herra Wanhalan kanssa sovinnol-
liseen ratkaisuun pääsemiseksi sekä olla allekirjoittamatta kyseistä tonttia 
koskevaa vuokrasopimusta, ennenkuin riita-asia oli lopullisesti ratkaistu. 

Erään Vallilan alueen vuokralleanto. Kaupunginvaltuuston tekemän 
päätöksen3) mukaisesti rahatoimikamari vuokrasi4) osan Vallilan korttelia 
n:o 581 Raitiotie- ja omnibusosakeyhtiölle 14,000 markan vuosivuokrasta. 
Sopimus koski 2,800 m2:n laajuista aluetta, josta 500 m2 jo vuonna 1927 oli 
vuokrattu yhtiölle. Viimeksi mainittu vuokrasopimus peruutettiin5) ensiksi 
mainitun voimaantulopäivästä lukien. 

Tehdastonttien vuokralleanto. Helsingin kutomo- ja kravattitehdas osa-
keyhtiölle vuokratti in6) korttelissa n:o 696 Elimäenkadun varrella sijaitsevat 
tehdastontit n:ot 9 ja 11 huhtikuun 1 p:ään 1959 vuosivuokrasta, jonka ensim-
mäisenä kymmenvuotiskautena tuli olla 16,956 markkaa, toisena 23,738: 40 
markkaa ja viimeisenä 30,520: 80 markkaa. 

Korttelissa n:o 696 Elimäenkadun varrella sijaitseva tehdä ston tti n:o 15 
vuokrattiin 7) Osakeyhtiö Jalolaastille 30 vuodeksi huhtikuun 1 p:stä lukien 
vuosivuokrasta, joka ensimmäisenä kymmenvuotiskautena olisi 8,478 markkaa 
ja sen jälkeen kohoaisi 40 % kultakin kymmenvuotiskaudelta, sekä muuten 
kaupunginvaltuuston vahvistamin ehdoin. 

Pasilan kauppahallin alue vuokrattiin 8) Kiviteollisuus osuuskunta Poh-
jalle r. 1. viideksi vuodeksi huhtikuun 1 p:stä lukien 2,000 markan vuosi-
vuokrasta. 

Munkkisaaren alueiden vuokralleanto. Osakeyhtiö Henry Auto aktiebola-
gille vuokrattiin9), 1,100 m2 käsittävä Munkkisaaren alue helmikuun 1 p:stä 
lukien kolmen kuukauden irtisanomisajoin 5,500 markan vuosivuokrasta sekä 
ehdoin, ettei alueelle teetetty rakennuksia samoinkuin että se ympäröitiin 
siistillä lauta-aidalla, jossa oli riittävän leveät portit, jotka palokunta helposti 
voi avata. 

Hietalahden Sulkutelakka- ja konepajaosakeyhtiölle vuokrattiin1 0) eräs 
5,460 m2:n laajuinen Munkkisaaren alue marraskuun 1 p:stä 1929 joulukuun 
31 p:ään 1957 ja vuosivuokra määrättiin 27,300 markaksi joulukuun 31 p:ään 
1937, 54,600 markaksi seuraavalta kymmenvuotiskaudelta ja 81,900 markaksi 
vuokra-ajan loppuosalta. Sitäpaitsi yhtiölle taattiin sille aikaisemmin luovu-
tetun 4,470 m2:n laajuisen alueen vuokraoikeuden pidennys joulukuun 31 
p:stä 1935 joulukuun 31 p:ään 1957. Ensimmäisenä kymmenvuotiskautena 
vuosivuokran tuli olla 22,350 markkaa, toisena 44,700 markkaa ja viimeisenä 
67,050 markkaa. Edelleen yhtiö oikeutettiin11) rakennuttamaan väliaikaisia 
rakennuksia myöskin sille 10 m leveälle maa-alueelle, jolle rakentaminen erästä 
Munkkisaaren osaa koskevan vuokrasopimuksen mukaan ei ollut sallittua 12). 

!) Ks. v:n 1928 kert. s. 163. — 2) Rkmrin pöytäk. 26. p. huhtik. 824 §. — 3) Ks. v:n 
1928 kert. s. 24. — 4) Rkmrin pöytäk. 14 p. toukok. 953 §, — 5) Rkmrin jstn pöytäk. 25 
p. syysk. 6,433 — 6) S:n 13 p. maalisk. 3,745 §. — 7 ) Rkmrin pöytäk. 2 p. huhtik. 658 §. 
— 8) S:n 26 p. maalisk. 631 §; ks. myös tätä kert. s. . — 9) Rkmrin jstn pöytäk. 30 p. 
tammik. 3,276 §. — 10) S:n 28 p. maalisk. 1928 3,287 §. - - n ) Rkmrin pöytäk. 29 p. mar-
rask. 2,196 §. — 12) Ks. v:n 1928 kert. s. 25. 
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Lupa myönnettiin ehdoin, että yhtiö vaadittaessa purki ja poisti rakennukset 
sekä että niiden piirustukset alistettiin rahatoimikamarin tutkittaviksi ja 
hyväksyttäviksi. 

Bensiinin ja petroolin varastopaikat. Osakeyhtiölle Hans Wiencke aktie-
bolag vuokrattiin ^ 450 m2 Munkkisaaren eteläpuolella sijaitsevasta täyte-
tystä alueesta bensiinin, petroolin ja tynnyri öljyjen säilytyspaikaksi. Sopimus 
oli voimassa huhtikuun 1 p:stä lukien 6 kuukauden molemminpuolisin irti-
sanomisajoin, ja vuokramaksu vahvistettiin 20 markaksi m2:ltä, yhteensä 9,000 
markaksi vuodessa. Vuokraaja velvoitettiin aitaamaan alue siistillä lauta-
aidalla, alistamaan alueelle tulevien rakennusten piirustukset asianomaisten 
viranomaisten hyväksyttäviksi sekä noudattamaan kaupungin paloviranomais-
ten tai rahatoimikamarin mahdollisesti antamia palosuojelua koskevia määrä-
yksiä. 

Herra R. Rahikaiselle vuokratti in2) entisen Kyläsaaren sillan pohjois-
puolella oleva alue toistaiseksi kuuden kuukauden irtisanomisajoin vuosivuok-
rasta, jonka tuli olla 20 markkaa m2:ltä, kuitenkin vähintään 12,000 markkaa, 
ja joka oli suoritettava neljännesvuosittain ennakolta kaupunginkassaan, ja 
vuokraaja oikeutettiin rakennuttamaan alueelle varastosuoja, johon sopi enin-
tään 50 tonnia bensiiniä tai petroolia. Ehdoksi määrättiin, että rakennuksen 
piirustukset oli alistettava rahatoimikamarin hyväksyttäviksi. Samalla herra 
Rahikainen oikeutettiin omalla kustannuksellaan rakennuskonttorin ohjeiden 
mukaisesti rakennuttamaan makasiiniin vievä tie. 

Merisataman varastopaikat. Rahatoimikamari päätti3): 
että Kaivopuiston puoleinen ranta mukavuuslaitokseen saakka varattai-

siin hiekanpurkauspaikaksi ja tien pohjoispuoli etupäässä rakennusaineita 
varten 30 päivän varastoimisoikeuksin; 

että halkokauppa siirrettäisiin alueen n:o 14 länsipuolelle; 
että mukavuuslaitoksen ja alueen n:o 14 välinen alue varattaisiin rakennus-

aineita varten 30 päivän varastoimisoikeuksin, kuitenkin siten, että se oli 
otettava käytäntöön ainoastaan ellei muita alueita ollut käytettävissä; 

että satamahallituksen alaiset ranta-alueet n:ot 10—12 varattaisiin etu-
päässä halkoja varten; 

että muut satamahallituksen alaiset alueen n:o 14 länsipuolella olevat 
alueet varattaisiin ensi sijassa rakennusaineita varten; 

että joitakin rakennuksia huonon kuntonsa vuoksi määrättäisiin puretta-
vaksi ennen syyskuun 1 p:ää; 

että kaikki roju oli vuokraajan toimesta poistettava vuokralle annetuilta 
varastopaikoilta ennen syyskuun 1 p:ää vuokrasopimuksen irtisanomisen 
uhalla; 

että puhtaanapitolaitos velvoitettaisiin puhdistamaan varastopaikkani 
ulkopuolelle jäävät alueet; sekä 

ettei lyhyin irtisanomisajoin vuokrattujen varastopaikkain vuokramaksua 
korotettaisi rakennetultakaan alalta. 

Merisataman halkosaha osakeyhtiölle vuokrattiin 4) toistaiseksi toukokuun 
15 p:stä lukien kolmen kuukauden molemminpuolisin irtisanomisajoin Meri-
sataman varastopaikka n:o 4 halkosahan paikaksi. Vuokramaksu vahvis-
tettiin 11,600 markaksi vuodessa. Kiinteistötuote osakeyhtiölle vuokratti in5) 

*) Rkmrin pöytäk. 25 p. tammik. 182 § ja rkmrin jstn pöytäk. 27 p. maalisk. 3,981 §. 
— 2) Rkmrin pöytäk. 22 p marrask. 2,177 §. — 3) S:n 28 p. toukok. 1,052 §. — 4) Rkm-
rin jstn pöytäk. 16 p. toukok. 4,772 §. — 5) S:n 17 p. lokak. 6,828 § ja 4 p. jouluk. 7,506 §. 
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samaan tarkoitukseen Merisataman varastopaikat n:ot 2 a ja 2 d lokakuun 
17 p:stä lukien kolmen kuukauden molemminpuolisin irtisanomisajoin 7,800 
markan vuosimaksusta. 

Rakennuskonttorin satamaosastolle luovutettiin1) Merisataman alue n:o 10 
vuokratta joulukuun 31 p:ään 1929 ja sen jälkeen 6,400 markan vuosimaksusta. 

Erään XX kaupunginosan alueen uuokralleanto. Helsingin makasiiniosa-
keyhtiölle luovutettiin 2) 187 m2 käsittävä alue X X kaupunginosan kortte-
lista n:o 247 marraskuun 1 p:stä 1929 heinäkuun 1 p:ään 1944 sopimuksen mu-
kaisesti vahvistetusta3) vuosivuokrasta, joka oli 1: 50 markkaa m2:ltä. 

Korttelin n:o 758 hiilivarasto paikat. X X kaupunginosan korttelin n:o 
758 hiilivarastopaikoista vuokratti in4) Osuustukkukaupalle ja Osuusliike 
Elannolle vhteisest il,000 m2, Yleiselle varasto-osakeyhtiölle ja Suomen teolli-
suuskonttorille yhteisesti 2,000 m2, Helsingin kivihiiliosakevhtiölle 1,525 m2 

ja Asunto-osakeyhtiöitten polttoaine osuuskunnalle niinikään 1,525 m2. Sa-
malla Helsingin makasiiniosakeyhtiö oikeutettiin toiminimien omien toivo-
musten mukaan vähässä määrin muuttamaan kyseisten varastopaikkain 
rajoja ja niiden vuorojärjestystä. 

Itämerenkadun varastopaikat. Itämerenkadun varastopaikka n:o 9 vuok-
rat t i in5) heinäkuun 1 pistä 1929 joulukuun 31 p:ään 1932 Kotkan puu- ja 
rakennusosakeyhtiölle vuokramaksusta, jonka tuli olla 26,700 markkaa ensim-
mäiseltä, 33,375 markkaa toiselta ja 40,050 markkaa kolmannelta vuodelta 
ja 46,725 markkaa vuokra-ajan loppuosalta; varastopaikka n:o 10 herra V. 
Maulalle samaksi ajaksi vastaavasti 41,700 markan, 52,125 markan, 62,550 
markan ja 72,975 markan maksuista; varastopaikka n:o 11 K. H. Renlund 
osakeyhtiölle samaksi ajaksi vastaavasti 31,400 markan, 39,250 markan, 47,100 
markan ja 54,950 markan maksuista; varastopaikka n:o 12 Helsingin puu 
osakeyhtiölle samaksi ajaksi 13,600 markan, 17,000 markan, 20,400 markan 
ja 23,800 markan maksuista. 

Varastopaikat n:ot 16 ja 17 luovutettiin6) rakennuskonttorin varasto-
osastolle lokakuun 9 p:stä 1929 joulukuun 31 p:ään 1932, vuoden 1929 loppuun 
maksutta ja sen jälkeen 38,000 markan vuosimaksusta. 

Varastopaikka n:o 40 luovutettiin7) Aktiebolaget Radiator osakeyhtiölle 
lokakuun 1 p:stä 1929 tammikuun 1 p:ään 1933 12,660 markan vuosi-
maksusta. 

Ruoholahden varastopaikat. Ruoholahden varastopaikat n:ot 1, 2, 3—4 
ja 13 vuokrattiin8) viideksi vuodeksi lukien heinäkuun 1 p:stä 1929 toimi-
nimille August Eklöfille,' Veljekset Uddille ja Helsingin puu osakeyhtiölle sekä 
kaupungin rakennuskonttorille vuosimaksuista, jotka edellä mainitussa jär-
jestyksessä olivat 79,200 -markkaa, 90,000 markkaa, 110,800 markkaa ja 79,800 
markkaa sekä ehdoin, ettei raiteita laskettu katuihin eikä jalkakäytäviin ja 
että alueet ympäröitiin siisteillä, normaalipiirustusten mukaan rakennetuilla 
lauta-aidoilla. 

Myöhemmin rahatoimikamari päätti9), että rakennuskonttorin edellä mai-
nitun varastopaikan vuokra kannettaisiin vasta tammikuun 1 p:stä 1030 lukien. 

Varastopaikka n:o 14 b vuokrattiin1 0) everstiluutnantti E. Waseniukselle 
heinäkuun 1 p:stä 1929 joulukuun 31 p:ään 1932 ja vuosivuokra määrättiin 

Rkmrin jstn pöytäk. 9 p. heinäk. 5,570 .§. — 2) Rkmrin pöytäk. 15 p. lokak.1,847 §. 
—- 3) Ks, v:n 1919 kert . s. 20. — 4) Rkmrin pöytäk . 19 p. marrask. 2,137 §. — 5 ) S:n 27 
p. elok. 1,501 §. — 6) Rkmrin js tn pöytäk . 9 p. lokak. 6,702 §. — 7) Rkmrin pöytäk . 6. p. 
elok. 1,421 §. — 8) S:n 17 p. toukok. 972 § ja 15 p. lokak. 1,821 §. — S:n 13 p. jouluk. 
2,356 §. — 10) S:n 26 p . lokak. 1,905 §. 

Kunnall. kert. 1929. 21 
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7,500 markaksi ensimmäiseltä, 9,375 markaksi toiselta ja 11,250 markaksi kol-
mannelta vuokravuodelta sekä 13,125 markaksi vuoden 1932 kesäkuun 30 
p:n ja joulukuun 31 p:n väliseltä ajalta. Varastopaikka n:o 14 c vuokrattiin x) 
rakennusmestari E. J. Niemelle samaksi ajaksi vastaavasti 7,000 markan, 8,750 
markan, 10,500 markan ja 12,250 markan suuruisista maksuista. 

Varastopaikka n:o 15 ynnä 1,000 m2 käsittävä lisäalue vuokrattiin2) Aktie-
bolaget Vitrifer osakeyhtiölle elokuun 1 p:stä 1929 heinäkuun 1 p:ään 1931 
50,000 markan vuosivuokrasta. 

Katajanokan varastopaikat. Korttelissa nro 190 Linnankadun varrella 
sijaitseva varastopaikka n:o 17 luovutettiin3) rakennuskonttorin satama-
osastolle joulukuun 31 p:ään 1929 vuokratta ja sen jälkeen 7,200 markan vuosi-
vuokrasta. 

Sörnäisien varastopaikat. Sörnäisten rantatien varrella sijaitsevat varasto-
paikat nrot 8 ja 9 vuokratti in4) Osakeyhtiö Constructor aktiebolagille, edelli-
nen helmikuun 1 prstä lukien 50,700 markan vuokrasta, jälkimmäinen touko-
kuun 1 p:stä lukien 10,980 markan vuokrasta. 

Suomen petroolirtuonti osakeyhtiö Masutille vuokratti in5) 12,400 m2 

käsittävä Sörnäisten niemekkeen alue huhtikuun 1 p:stä 1935 joulukuun 31 
p:ään 1940 99,200 markan vuosimaksusta sekä 14,000 m2 käsittävä lisäalue 
huhtikuun 1 p:stä 1929 joulukuun 31 p:ään 1940 112,000 markan vuosimak-
susta. Jälkimmäinen alue supistettiin 6) kuitenkin 13,895 m2:iin lukien lokakuun 
19 p:stä 1929, minkä johdosta vuosivuokra samasta ajankohdasta lukien 
alennettiin 111,160 markkaan. 

Viljelyspalstain vuokralleanto. Oulunkylän viljelyspalstat litt. d, e, f ja g 
vuokrattiin 7) tammikuun 1 prstä 1929 kauppias A. Koskiselle 2,410 markkaan 
alennetusta vuosivuokrasta. Samalla kamari päätti myöntää ja palauttaa 
siihenastiselle vuokraajalle S. Palmulle vastaavan alennuksen eli 500 markkaa 
vuodelta 1928. 

Koskinen ei kuitenkaan määräajan kuluessa allekirjoittanut alueita litt. 
d ja e koskevaa vuokra välikirjaa, minkä johdosta tämä sopimus peruutettiin. 

Herra A. Skogsterille vuokrattiin 8) Oulunkylän viljelyspalstat litt A ja B 
viideksi vuodeksi lukien tammikuun 1 prstä 1929 1,800 markan vuosi-
maksusta. 

Suon alueen viljelyspalstat litt. A ja C vuokrattiin9) niinikään viideksi 
vuodeksi tammikuun 1 prstä 1929 lukien herra K. Mäenpäälle 1,200 
markan maksusta ensimmäiseltä vuodelta ja 200 markan vuosittaisin koro-
tuksin. 

Helsingin pitäjän Malminkvlän Stormossan-nimisestä alueesta vuokrat-
tiin 10) palsta nro 1 K. U. Suistolle, palsta nro 2 A. Lithille ja palsta nro 3 K. 
Elgille, kaikki viideksi vuodeksi 400 markan vuosivuokrasta hehtaarilta ehdoin, 
että vuokraajat siinä tapauksessa, että kaupunki tarvitsi alueet tai osia niistä 
omiin tarkoituksiinsa, kolmen kuukauden kuluttua määräyksen saamisesta 
saaden kohtuullisen vuokramaksun alennuksen luovuttivat ne kaupungin 
vapaasti käytettäväksi, ei kuitenkaan kesä—syyskuun välisenä aikana. 

Rkmrin pöytäk. 26 p. lokak. 1,906 §. —-2) Rkmrin jstn pöytäk. 23 p. heinäk. 5,637 §. 
— 3) S:n 9 p. heinäk. 5,570 §. — 4) S:n 30 p. tammik. 3,283 § ja 24 p. huhtik. 4,426 §. 
— 5) S:n 27 p. maalisk. 3,966 §; vrt . v:n 1920 kert. s. 219. — 6) Rkmrin pöytäk. 19 p. 
lokak. 1,874 §. — 7) Rkmrin jstn pöytäk. 30 p. tammik. 3,285 § sekä 28 p. kesäk. 5,400 
ja 5,401 §. — 8) S:n 8 p. toukok. 4,623 §. — 9 ) S:n 16 p. toukok. 4,766 §. —1 0) S:n 6 p. 
marrask. 7,141 §. 
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Puutarhuri A. Holmqvistille vuokrattiin1) eräs puutarha- ja eräs viljelys-
palsta kuuden kuukauden molemminpuolisin irtisanomisajoin, edellinen 
tammikuun 1 pistä 1930 7,200 markan vuosivuokrasta ja jälkimmäinen tam-
mikuun 1 p:stä 1929 3,200 markan vuosivuokrasta. 

Perunapalstat. Rakennuskonttorin laatima, perunapalstain vuokralleantoa 
vuosina 1929—31 koskeva ehdotus hyväksyttiin 2). 

Kumpulan n. s. Palokunnanniitty vuokratti in3) aikaisemmin voimassa 
ollein ehdoin kesän ajaksi yhteisesti Helsingin suomalaiselle ja ruotsalai-
selle Marttayhdistykselle luovutettavaksi niiden jäsenille perunanviljelystä 
varten. 

Kaasulaitoksen työntekijöille luovutettiin4) Sörnäisten teurastamoalu-
eelta 50 200 m2:n laajuista perunapalstaa 35 markan maksusta palstalta. 

Helsingin sosialidemokraattiselle nuorisoyhdistykselle vuokratti in5) eräs 
lisäalue Mustikkamaalta kuuden kuukauden molemminpuolisin irtisanomis-
ajoin ja 500 markan vuosivuokrasta. 

Mustikkamaan laivaveistämöalue vuokratti in6) Työväen pursiseuralle kesä-
kuun 1 p:stä lukien toistaiseksi kuuden kuukauden irtisanomisajoin ja 1,500 
markan vuosivuokrasta. 

Eräs Kivinokan alue vuokrattiin7) Helsingin varhaisnuorison aluejärjestö-
nimiselle nuorisoseuralle kesävirkistystoimintaa varten; rakennuskonttorin 
tuli tarkemmin osoittaa kyseinen alue. 

Voimistelu- ja urheiluseura Ponnistukselle vuokratti in8) 1 ha:n laajuinen 
Kivinokan alue kesäksi 1929 1,000 markan vuosivuokrasta, joka oli maksettava 
ennakolta kaupunginkassaan. 

Lammassaari vuokratti in9) Raittiusseura Koitolle viideksi vuodeksi 
lukien maaliskuun 15 p:stä 1929 2,700 markan vuosivuokrasta sekä ehdoin, että 
yleisölle myönnettiin vapaa pääsy saareen sekä että yhdistys vuoden kuluttua 
sopimuksen irtisanomisesta luovutti saaren kaupungille, jos tämä tarvitsi 
alueen omiin tarkoituksiinsa. 

Herttoniemen koulutontti. Helsingin maalaiskunnalle vuokrattiin 10) kansa-
koulutalon rakennuttamista varten eräs Herttoniemen alue joulukuun 31 
p:ään 1978 5,375 markan vuosivuokrasta. 

Maan luovuttaminen Pakinkylän läpi rakennettavaa tietä varten. Pakin-
kylän tielautakunnan ja työttömyyslautakunnan yhteisesti tekemästä ano-
muksesta, joka koski tien rakentamista Pakinkylässä olevien kaupungin maiden 
poikki, rahatoimikamari päät t i 1 1 ) luovuttaa tielaissa edellytetylle, tä tä tarkoi-
tusta varten asetettavalle lautakunnalle 8 metrin levyisen maakaistaleen 
käyttöoikeuden ehdoin, ettei kaupungin tarvinnut ottaa osaa ei rakennus-
eikä kunnossapitokustannuksiin, ennenkuin tie liitettiin sen varsinaiseen 
katuverkostoon, sekä että kaupunki sai määrätä tien suunnan ja korkeus-
suhteet. 

Pidennetyt vuokraoikeudet. Rahatoimikamari myönsi seuraavien tilusten 
vuokraajille vuokraoikeuden pidennyksen: 

Rkmrin pöytäk. 8 p. marrask. 2,018 §. — 2) S:n 1 p. helmik. 218 — 3) Rkmrin 
jstn pöytäk. 24 p. huhtik. 4,459 §. — 4) S:n 24 p. huhtik. 4,463 §. — 5) Rkmrin pöytäk. 18 
p. tammik. 143 §. — 6) S:n 4 p. kesäk. 1,133 §. — 7 ) S:n 28 p. kesäk. 1,274 §. — 8 ) Rkmrin 
jstn pöytäk. 19 p. helmik. 3,488 §. — 9) Rkmrin pöytäk. 4 p. tammik. 21 § ja 22 p. hel-
mik. 368 §. — 1 0 ) Rkmrin jstn pöytäk. 16 p. tammik. 3,118 §. —-11) Rkmrin pöytäk. 26 p. 
marrask. 2,210 b 
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Tiluksen nimi. Vuokraajan nimi. 

Vuokrakausi pidennetty. 

mistä mihin 

Vuotuinen 
vuokra-

maksu, Smk, 

Böölen tila, asunto-
palsta l i t t . G. 

S:n viljelyspalsta litt , e 
Hietaniemi, tilukseen 

n:o 67 kuuluva tont t i -
palsta n:o 5 

Humalisto, huvilapals-
tan n:o 1 alue a-b-c-
d-a 

S:n huvilapalsta n:o 6 

Hämeentie , ton t i t ] 
41, 43 ja 45 

Kumpula, asuntopalsta 
litt . z. 

Mustikkamaa, huvila 
alue n:o 1 

Pasila, asuntopalsta 
l i t t . G 

Reijola, puutarhapals ta 
litt , a 

S:n Rödbacka-nim. 
torppa n:o 11 

S:n viljelyspalsta litt. 
A ja B 

S:n viljelyspalsta litt. 
G ja D 

S:n viljelyspalsta litt, b 

Vanhakaupunki , vilje-
lyspalsta Forsby 
litt . D 

Huvilanomistaja O. 
Tammelin *) 

Herra J. V. N y m a n 2 ) 

Puuta rhur i M. Schosch-
koffin kuolinpesä3) 

Varatuomari A. Mang-
ström 4) 

Helsingfors Aktiebostä 
der 5 ) 

Maanviljelijä Hj . ja 
rouva A. Sederholm6) 

Helsingin työväenyh-
distys r, y. 7) 

Huvi lanomista ja F. 
Väl imäki 8 ) 

Kuorma-ajur i V. Jus 
sila 9) 

Varatuomari L. Pohjan-
heimo 10) 

Herra A. K o r h o n e n n ) 

Herra K. Sorja1 2) 

Neiti E. Nordenskiöld13) 

1929, maa-
lisk. 20 

1929, lokak. 
15 

1929, elok. 1 

Leskirouva J . 
son1 4) 

Carls-

1929, tam-
mik. 1 

1929, kesåk. 1 

1929, tam-
mik. 1 

1930, maa 
lisk 1 

1930, syysk. 1 

1930, tam-
mik. 1 

1929, syysk. 1 

1930, t am 
mik. 1 

1931, t a m 
mik. 1 

1930, t am-
mik. 1 

1930, tam-
mik. 1 

1934, maa-
lisk. 20 

1 kk. irtis. vii-
meistään 1 p. 
kesäk. 1930 
1 kk. irtis. 

3 kk. irtis. 

1 kk. irtis. 

1934, tam-
mik. 1 

6 kk. irtis. 

1935, syysk. 1 

1935, t am 
mik. 1 

1934,syysk. 1 

1935, t am-
mik. 1 

1935, t am 
mik. 1 

1935, tam-
mik. 1 

6 kk. irtis. 

2,400 

120 
1,300 

12,000 

18,000 

24,000 

3,000 

500 

1,800 

400 

2,500 

4,500 

3,600 

125 

2,000 

Reijolan ja Kumpulan palstat vuokrattiin ehdoin, että vuokraajat kolmen 
kuukauden kuluttua määräyksen saamisesta vuokramaksun kohtuullista 
alennusta vastaan luovuttivat alueet tai osia niistä kaupungin vapaasti käy-
tettäviksi, jos kaupunki tarvitsi niitä omiin tarkoituksiinsa; palsta Humalisto 
n:o 6 taas ehdoin, että kadun rakentamista varten tarvittava maa luovutettiin 
kaupungin käytettäväksi tammikuun 1 p:stä 1930. 

Hesperian alue. Leskirouva E. Klotschkoffin perillisille myönnettiin1 5) 
Hesperian alueen palstain litt. A, B ja C vuokraoikeuden pidennys ehdoin, 
että vuokraajat heti purkivat ja poistivat eräitä rappeutuneita rakennuksia 
sekä että vuokrasopimus, jonka irtisanomisaika edelleenkin olisi kuusi kuu-
kautta, lakkasi olemasta voimassa toukokuun 31 p:nä 1932. 

Länt. Kaivopuisto. Eräiden Länt. Kaivopuiston huvilapalstani vuokra-
aika pidennettiin 16) heinäkuun 1 p:ään 1933. 

2) Rkmrin js tn pöytäk . 8 p. toukok. 4,617 §. — 2) S:n 17 p. lokak. 6,823 §. — 3) S:n 
11 p. kesäk. 5,209 §. — 4) S:n 17 p. huht ik . 4,331 §. — 5) Rkmrin pöytäk . 23 p. heinäk. 
1,395 §. — *) Rkmrin js tn pöytäk. 16 p. t ammik . 3,139 §. — 7) S:n 25 p. lokak. 6,975 §. — 

S:n 27 p. marrask. 7,495 §. — 9 ) Rkmrin pöytäk . 29 p. marrask. 2,242 §. — 10) Rkmrin jstn 
pöytäk . 9 p. heinäk. 5,563 §. — n ) Rkmrin pöytäk . 29 p. marrask. 2,240 §. — 12) S:n 29 p. 
marrask. 2,241 §. — 1 3 ) S:n 29 p. marrask. 2,243 §. — 14) Rkmrin jstn pöytäk. 17 p. lokak. 
6,818 §. — 15) S:n 29 p. marrask . 2,239 §. — 16) Rkmrin js tn. pöytäk . 13 p. maalisk. 3,760 
ja 3,761 §; ks. myös t ä t ä kert . s. 25. 
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Toiminimelle Nobel Standard osakeyhtiö Suomessa m y ö n n e t t i i n S ö r -
näisten niemekkeen palstain litt. A, B ja C vuokraoikeuden pidennys tam-
mikuun 1 pistä 1929 joulukuun 31 p:ään 1940 137,880 markan vuosivuokrasta. 

Kortteli n:o 178. Ford Motor Company of Finland osakeyhtiölle myönnet-
tiin 2) sille vuokratun VI kaupunginosan korttelissa n:o 178 sijaitsevan alueen 
vuokraoikeuden pidennys viideksi vuodeksi lukien heinäkuun 1 pistä 1931 
ehdoin, että vuosivuokra, 4,517 dollaria, kohosi 20 % sekä että aikaisempaan 
kaupungin ja yhtiön väliseen sopimukseen tehtiin seuraavat muutokset ja 
lisäykseti 

Kumpaisellekin asianosaiselle pidätetään vuokra-aikana kahdentoista kuu-
kauden irtisanomisaika. Vuokrasopimuksesta poistetaan 2 §in toinen ja kolmas 
lause, jotka velvoittavat kaupungin pitämään kunnossa alueella olevat rauta-
tieraiteet sekä oikeuttavat yhtiön ilman korvausvelvollisuutta purkamaan 
erään puurakennuksen. Edelleen kaupunki pidätti itselleen oikeuden 7 §:ssä 
mainitun kuormauslaiturin siirtämiseen tai muuttamiseen, jos raiteiden raken-
taminen tai satamaradan siirtäminen teki sen tarpeelliseksi. 

Kaikki yhtiön jo rakennuttamat sekä vastaiset laitteet samoinkuin jo 
rakennetut ja vastaiset muutos- ja lisärakennukset, niin myös kaikki seinä-
ja lattiakiinteä sisustus ja varustus joutui vuokrakauden päättyessä kau-
pungin omaisuudeksi kuitenkin lukuun ottamatta nyt olemassa olevaa sähkö-
tä varahissiä ja liikkuvaa nosturia. 

Katajanokan varastopaikat. Sähköosakeyhtiö A. E. Gille myönnettiin 3) 
Katajanokan varastopaikan nio 13 pidennetty vuokraoikeus viiden vuoden 
ajaksi heinäkuun 1 pistä lukien 20 markan vuokramaksusta m2:ltä ja vuodelta 
ensimmäisenä vuokravuotena sekä 5 markan korotuksin m2:ltä kunakin seu-
raavana vuonna ehdoin, että 146 m2 käsittävä osa kyseistä varastopaikkaa 
syyskuun 1 p:nä 1930 luovutettiin kaupungille Mastokadun laajentamista 
varten vuokramaksua suhteellisesti alentamalla. 

Samoin ehdoin vuokratti in4) Katajanokan varastopaikka nio 14 jatku-
vasti Suomen höyrylaivaosakeyhtiölle viideksi vuodeksi heinäkuun 1 pistä 
lukien. 

Loviselund. Kalastaja F. L. Karlssonin kanssa tehty Kulosaaren tilan 
maalla olevaa Loviselundin aluetta sekä talon kalavesiä koskeva sopimus 
pidennettiin5) vuodeksi lukien kesäkuun 1 pistä 1929 samoin ehdoin kuin 
aikaisemmin. Kalastaja Karlssonin sittemmin kuoltua hänen oikeudenomis-
tajansa luopuivat6) kalastusoikeudesta lukien tammikuun 1 pistä 1930. 

Vuokraoikeuden siirto. Rahatoimikamari hyväksyi seuraavien tiluksien 
vuokraoikeuden siirroti 

Tiluksen nimi. Uuden vuokraajan nimi. 

Eevankatu,tontti n:o 4 kortt. n:o 569 

Elimäenkatu, tont t i n:o 22 kortt . nro 693 
S:n tontt i n:o 24 kortt. n:o 693 
Eläintarha, huvilapalsta n:o 9 

Varatuomari V. Takanen ja arkkitehti A. 
Toivonen 7) 

Osakeyhtiö Väliseinä aktiebolag 8) 
Herra H. Ruusurinne 9) 
Isännöitsijä K. A. Nieminen10) 

1) Rkmrin jstn pövtäk. 27 p. maalisk. 3,965 §; ks. myös tä tä kert. s. 24. — 2 ) Rkmrin 
pöytäk. 1 p. lokak. 1,713 §. — 3) S:n 19 p. lokak. 1,863 §. — 4) Rkmrin jstn. pöytäk. 17 p. 
lokak. 6,821 §. — 5) Rkmrin jstn. pöytäk 8 p. toukok. 4,631 §. — 6) S:n 11 p. jouluk. 
7,683 §. — 7) S:n 17 p. lokak. 6,784 §. — 8) S:n 13 p. helmik. 3,391 §. — 9) S:n 28 
p. kesäk. 5,367 §. — 10) S:n 13 p. helmik. 3,405 §. 
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Eläintarha, huvilapalsta n:o 9 
S:n huvilapalstat n:o 9 
Fjälldal, asuntopalsta kortt . 11:0 416 
Hertankatu, tontt i n:o 17 kortt. n:o 569 
Herttoniemi, huvilapalsta n:o 20 
S:n huvilapalsta n:o 55 
S:n „ „ 57 
Humalisto, huvila-alue n:o 17 G 
S:n huvilapalsta n:o 23 Ulfäsa 
Hämeentie, tontt i n:o 81 kortt. n:o 651 
Kumpula, asuntopalsta litt. M 
S:n asuntopalsta litt. R 
S:n tontti nro 10 kortt. n:o 927 
S:n ff ff 73 ff ff 927 
S:n ff ff 73 ff ff 927 
S:n ff ff 61 ff ff 933 
S:n ff ff 63 ff ff 933 
S: n ff ff 63 ff ff 933 
S:n ff ff 65 ff ff 933 
S: n ff ff 67 ff ff 933 
S:n ff ff 69 ff ff 933 
S:n ff ff 71 ff ff 933 
S:n ff ff 62 ff ff 935 
S: n ff ff 28 ff ff 941 

S:n tontti n:o 7 kortt. n :o 861 
S:n ff ff 7 ff ff 861 
S:n ff ff 16 ff ff 861 
S:n ff ff 2 ff ff 862 
S:n ff ff 34 ff ff 867 
S:n ff ff 11 ff ff 868 
S:n ff ff 14 ff ff 868 

S:n ff ff 15 ff ff 868 
S:n ff ff 9 b ff ff 869 
S:n ff ff 10 a ff ff 869 

S:n ff ff 5 a ff ff 870 
S:n ff ff 4 ff ff 873 
S:n ff J1 25 ff ff 876 
S:n ff ff 29 ff ff 876 
S:n ff ff 10 ff ff 891 

Käpylä, tontti 11:0 19 a kortt. n:o 823 

Mekaanikko K. Johansson 
Helsingin Diakonissalaitos2) 
Herra K. Vihonen 3) 
Työmies K. O. Laaksonen4) 
Työmies A. Korte 5) 
Helsingin maalaiskunta6) 
Kirvesmies J. F. Löfstedt7) 
Leskirouva H. S. Tuomila8) 
Varatuomari V. Sarkanen 9) 
Talonomistaja F. Virtanen10) 
Ajuri J. Leiqvist11) 
Ajuri J. A. Odell12) 
Herra J. E. Wehmas1 3) 
Liikemies J. Palmroos 14) 
Autonkuljet taja E. A. Hellsten15) 
Vuokraaja H. Seppälä10) 
Liikemies T. Seppälä17) 
Herra J. V. Vanhala18) 

Asunto-osakeyhtiö Limingantie 11:0 65—671 

Lohjantie, tontti n:o 15 kortt. n:o 540 
Länt. Ourasaari 
Meilahti, huvilapalsta 11:0 2 a Toivola 

Asunto-osakeyhtiö Limingantie n:o 69—7120) 

Kirvesmies K. Heikkinen21) 
Autonkuljet taja R. Henriksson22) 
Arkkitehti A. Toivonen 23) 
Varatuomari N. A. Lang24) 
Kivityömies V. Kontt inen2 5 

Autonkuljet taja R. Valander 2G) 
Kauppias O. S. Holmgren27) 
Työmies L. L. Nygård2 8) 
Herra N. Kivinen 29) 
Kauppias G. E. Holmgren ja työmies E. 

Hytönen 30) 
Kauppias O. Maijala31) 
Filosofianmaisteri W. Helien32) 
Suomen Nahkatehtait ten keskus osake-

yhtiö 33) 
Tarkastaja E. Valtimo34) 
Herra M. Santala35) 
Herrat A. Viljamaa ja K. Pietilä36) 
Kansakoulunopettaja J. Saviola37) 
Liikemies N. Kuusisto 38) 
Hovineuvos F. Nygren39) 
Ajuri V. Ahlqvist40) 
Tarkastaja A. N. Ahlström41) 

Rkmrin jstn pöytäk. 9 p. lokak. 6,679 §. — 2) S:n 6 p. marrask. 7,153 §. — 3 ) S:n 
6 p. marrask. 7,146 §. — 4) S:n 9 p. heinäk. 5,565 §. — 5) S:n 4 p. svysk. 5,922 §. — 6 ) S:n 
28 p. kesäk. 5,368 §. — 7 ) S:n 13 p. maalisk. 3,772 §. — 8 ) S:n 6 p. helmik. 3,337 §. — 9) S:n 
9 p. heinäk. 5,571 §. —1 0) S:n 13 p. elok. 5,666 §. — n ) S:n 30 p. toukok. 4,984 §. — 1 2 ) S:n 
30 p. lokak. 7,012 — 13j S:n 6 p. lokak. 7.148 §. —1 4) S:n 11 p. syysk. 6,121 S. —1 5) S:n 
17 p. lokak. 6,819 § — 16) S:n 20 p. elok. 5.769 §. — 17) S:n 20 p. elok. 5,768 §." — 18) S:n 
14p. marrask, 7,317 — 19) S:n 9 p. tammik. 3,028 §. — 20) S:n 13 p. helmik. 3,446 §. — 
21) S:n 16 p. tammik. 3,141 §. — 22) S:n 30 p. tammik. 3,280 §. — 23) S:n 2 p. lokak. 
6,545 §. — 24) S:n 27 p. maalisk. 3,994 §. — 25) S:n 20 p. elok. 5,770 §. —- 26) S:n 9 p. 
tammik. 3,029 §. — 27) S:n 13 p. helmik. 3,404 §. — 28) S:n 20 p. elok. 5,771 §. — 2 9 ) S:n 9 
p. heinäk. 5,569 §. — 3 0 ) S:n 24 p. huhtik. 4,465 §. — 31) S:n 23 p. lokak. 6,868 §. — 3 2 ) S:n 
23 p. lokak. 6,867 §. — 33) S:n 6 p. marrask. 7,147 §. — 34) S:n 2 p. heinäk. 5,489 §. — 
35) S:n 4 p. syysk. 5,944 §. — 36) S:n 23 p. jouluk. 7,816 §. —3 7) S:n 4 p. syysk. 5,943 §. — 
38) S:n 14 p. marrask. 7,316 §. — 3 9 ) S:n 20 p. elok. 5766 §. —40) S:n 17 p. huhtik. 4,334 §. 
— 41) S:n 18 p. jouluk. 7,746 §. 
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Meilahti, huvilapalsta 11:0 4 Orkolinna 
S:n huvilapalsta n:o 25 a Mainiemi 
S:n „ „ 25 b 
S:n „ „ 25 b 
S:n „ „ 28 a sekä 

viljelyspalsta litt. A 
Oulunkylä, huvilapalsta 11:0 4, Hopstycks-

backen 
S:n huvilapalsta n:o 8, Kvarn åkern 
S:n „ „ 2, Torp ar back en 
S:n „ „ 9, „ 
Pasilankatu, tontti 11:0 2 kortt. n:o 560 
S:n tontti n:o 18 kortt. 11:0 566 
S:n „ „ 21 „ „ 569 
S:n „ „ 26 „ „ 571 
S:n „ „ 28 „ „ 571 
S:n „ „ 34 „ „ 573 
Reimars, tontt i 11:0 9 kortt . 11:0 21 
S:n tontt i 11:0 2 kortt. 11:0 22 
S:n „ n 3 „ 23 
S:n „ n 3 „ „ 23 
Ruskeaguo, palsta n:o 19 
S:n palsta n:o 36 
Sulhanen, saari 11:0 128 
Sörnäisten rantatie, tont t i n:o 6 korit . 11:0 

283 
Teollisuuskatu, tontti n:o 17 kortt . 11:0 695 
S:n tontti 11:0 29 kortt . n:o 693 
Toukola, tontti 11:0 2 korit . n:o 9 
S:n tontti 11:0 4 kortt. n:o 12 
S:n „ „ 4 „ „ 909 
S:n „ „ 13 „ „ 912 
S:n n Jy 6 n „ 913 sekä 

tonttiin rajoit tuva sisäalue 
S:n tontti 11:0 7 kortt . n:o 916 
S:n „ „ 19 „ „ 916 
Vallila, tontti n:o 43 kortt. n:o 531 
S:n tontt i n:o 7 kortt . n:o 580 

Vallilantie, tontti 11:0 12 kortt . 11:0 530 
S:n tontt i 11:0 9 kortt . n:o 540 

Tehtailija K. Renström1) 
Filosofianmaisteri A. O. A. Väisänen 2) 
Tilanomistaja K. IJ. F. Raivio3) 
Johta ja E. E. Kietz4) 
Herra J. Hj . Mattila5) 

Liikemies F. J . Alho 6) 

Rakennusteknikko K. F. Lindman7) 
Maanviljelijä L. Voutilainen8) 
Monttööri K. Warén 9) 
Pankinjohtaja H. Hertzberg10) 
Herra A. G. Nyman1 1) 
Herra N. T. ja rouva A. I. Vuori12) 
Herra J. V. Järvinen1 3) 
Herra F. F. Holmberg14) 
Herra V. Koskinen15) 
Talonmies F. H. Åberg16) 
Herra J. Nordström17) 
Herra R. Syrjänen 18) 
Konttoristi G. Vesanto19) 
Herra K. J. From20) 
Herra J. O. Arenius21) 
Leskirouva N. Svärd22) 
Osakeyhtiö Suvilahden lautatarha aktie-

bolag 23) 
Tilanomistaja A. Österman 24) 
Osakeyhtiö Colas aktiebolag25) 
Varatuomari H. Thors2 6) 
Herra E. A. Räckström27) 
Neiti T. E. Litzén28) 
Kemigraafi O. T. Kaski29) 
Aktiebolaget Arabia osakeyhtiö 30) 

Ajuri A. V. Lehtonen31) 
Herra G. Rlomqvist32) 
Talonomistaja V. Riihimäki33) 
Agronoomi T. R. Laurén ja varatuomari 

V. V. Wahlberg34) 
Hovineuvos F. Nygrén35) 
Isännöitsijä T. G. Wallenius36) 

Kumpulan ravirata. Kumpulan ravirataa koskeva vuokrasopimus siir-
rettiin 37) yhdistykselle Suomen raviurheilun ystävät yksinään ja Suomen kent-
täratsastusklubi vapautettiin kaikista sopimuksen mukaisista kyseistä aluetta 
koskevista velvollisuuksista. 

!) Rkmrin jsth pöytäk. 17 p. huhtik. 4,307 §. — 2) S:n 10 p. huhtik. 4,221 §. — 3) S:n 
2 p. toukok. 4,537 — 4) S:n 9 p. heinäk. 5,564 §. — 5) S:n 6 p. marrask. 7,142 §. — 6) S:n 
4 p. syysk. 5,941 §. — 7) S:n 27 p, helmik. 3,576 §. — 8) S:n 4 p. jouluk. 7,504 §. — 9) S:n 
16 p. heinäk. 5,605 §. — 1 0) S:n 9 p. lokak. 6,690 §. — n ) S:n 13 p. elok. 5,664 §. — 1 2 ) S:n 
3 p. huhtik. 4,106 §. — 13) S:n 16 p. tammik. 3,135 §. — 14) S:n 16 p. heinäk. 5,609 §. — 
u ) S:n 28 p. kesäk. 5,360 §. —1 6) Rkmrin pöytäk. 12 p. huhtik. 725 §. —1 7) S:n 14 p. toukok. 
955 §. — 1 8 ) Rkmrin jstn pöytäk. 4 p. syysk. 5,940 §. —1 9) S:n 27 p. marrask. 7,437 §. — 
20) S:n 3 p. huhtik. 4,105 §. — 2 1 ) S:n 13 p. maalisk. 3,751 §. — 2 2 ) S:n 9 p. lokak. 6,699 §. — 
23) S:n 25 p. syysk. 6,540 §. —2 4) S:n 7 p. kesäk. 5,090 §. — 2 5 ) S:n 18 p. jouluk. 7,684 §. — 
26) S:n 4 p. jouluk. 7,503 §. — 2 7) S:n 13 p maalisk. 3,778 §. — 2 8 ) S:n 20 p. elok. 5,767 §. — 
29) S:n 24 p. huhtik. 4,466 §. — 30) S:n 27 p. helmik. 3,601 §. —3 1) S:n 30 p. toukok. 4,975 §. 
~ 3 2 ) S:n 30 p. toukok. 4,976 §. — 33) S:n 27 p. maalisk. 3,995 §. — 34) S:n 30 p. lokak. 
7,013 §. — 35) S:n 20 elok. 5,766 §. — 36) S:n 23 p. toukok. 4,846 §. — 3 7 ) Rkmrin pöytäk. 
1 p. marrask. 1,994 §. 
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Kortteli n:o 178. Aikaisemmin Osakeyhtiö Marmoriteollisuuden hallussa 
ollut1) Hernesaarenkadun varrella sijaitseva varastoalue litt. A sekä osa 
samassa korttelissa olevaa tehdasrakennusta n:o 5 luovutettiin2) toukokuun 
2 p:stä 1929 maaliskuun 1 p:ään 1932 Osakeyhtiö Marmorille yhteensä 16,040 
markan suuruisesta vuosivuokrasta. 

Peruutettuja vuokrasopimuksia. Maalari B. A. Flytströmin 3) ja varaston-
hoitaja H. Pajusen 4) kanssa tehdyt, Kumpulan korttelin n:o 935 tontin n:o 
45 ja korttelin nro 936 tontin n:o 18 vuokraamista koskevat sopimukset peruu-
tettiin 5). Samaten peruutettiin 6) puuseppä P. Vataselle vuokrattua 7) Reimar-
sin korttelin nro 24 tonttia nro 3 koskeva vuokrasopimus lukien tammikuun 
4 prstä 1928. 

Irtisanottuja vuokrasopimuksia. Rouva D. Frentzin kanssa tehty 8) , alueen 
Toivo nro 49 eteläistä tonttipaikkaa koskeva vuokrasopimus sanottiin i r t i 9 ) 
syyskuun 1 prään. Samaten sanottiin irt i1 0) erinäisiä Humaliston, Reijolan, 
Bergan, Strömstenin viljelysten ja Mustikkamaan sekä Hernesaaren asunto-
alueita koskevatvuokrasopimukset. 

Vuokrasopimuksen muuttaminen. Tehtailija F. H. Lindroosin anomuk-
sesta rahatoimikamari päätti11), että tämän kanssa tehtyä korttelissa nro 
693 Teollisuuskadun varrella sijaitsevia tehdastontteja n:ot 25—27 koskevaa 
vuokrasopimusta muutettaisiin poistamalla siitä kohta 5, joka sisälsi määräyk-
siä sopimuksen irtisanomisesta vuokra-ajan kuluessa sekä tontilla olevien 
rakennusten poistamisesta. Samalla kamari valtuutti asiamiehensä anomuk-
sesta tekemään saman muutoksen muidenkin Mäkelän alueella sijaitsevien 
tehdastonttien vuokrasopimuksiin. 

Vuonna 1923 25 ja 10 vuodeksi vuokralle annettujen1 2) Pukinmäen 
viljelysryhmään kuuluvien palstain nro 2, Gästgivarsin, ja nro 6, Lukubergin, 
vuokrasopimukset peruutettiin 13) maaliskuun 14 prstä lukien ja alueet vuok-
rattiin uudelleen 18 vuoden ajaksi eli maaliskuun 11 prään 1948, edellinen 
pinta-alaltaan 34.556 hariin supistettuna konemestari A. Lepistölle 17,278 
markan vuosimaksusta ja jälkimmäinen samaten 13.192 hariin supistettuna 
herra F. Aholle 5,936r 40 markan vuosimaksusta. 

Vuokra-alueiden järjestely. Herttoniemen huvilapalstan nro 63 vuok-
raajan, toimittaja G.Malmströmin anottua, että rajakkainen palsta järjestel-
täisiin uudestaan siten, että hänen alueelleen vievä tie jäisi sen rajojen ulko-
puolelle, rahatoimikamari päätti1 4) , että huvilapalstan nro 62 rajat järjes-
tettäisiin kaupungingeodeetin esittämän ehdotuksen mukaisesti ja sen vuok-
raaja velvoitettaisiin viipymättä aitaamaan palstansa ja siirtämään sen rajan 
ulkopuolella oleva ulkohuone rajan sisäpuolelle. IJudestaanjärjestelyn aiheut-
tamat kustannukset oli suoritettava 15) Yleisten töiden pääluokassa olevista 
kamarin käyttövaroista. 

Rahatoimikamari päät t i1 6) , että Suomen höyrylaivaosakeyhtiölle hiili-
varastopaikaksi luovutettu osa n. s. laivaveistämöaluetta erotettaisiin Hel-
singin laivatelakka osakeyhtiön vuokraamasta alueesta ja luovutettaisiin 

Ks. v:n 1927 kert. s. 177. — 2) Rkmrin jstn pöytäk. 2 p. toukok. 4,598 §. — 3 ) Ks. 
v:n 1927 kert. s. 148. — 4) S:n v:n 1928 kert. s. 160. — 5 ) Rkmrin jstn pöytäk. 30 p. toukok.. 
4,993 § ja 13 p. helmik. 3,447 §. — 6) S:n 23 p. toukok. 4.872 §. — 7 ) Ks. v:n 1928 kert. s. 
161. — 8 ) Ks. v:n 1926 kert. s. 137. — 9 ) Rkmrin pöytäk. 19 p. helmik. 336 §. —10) Rkmrin 
jstn pöytäk. 18 p. jouluk. 7,741 §, 11 p. huhtik. 4,287 § ja 24 p. huhtik. 4,455 §, rkmrin 
pöytäk. 29 p. marrask. 2,238 § ja 15 p. maalisk. 542 § sekä rkmrin jstn pöytäk. 18 p. syysk. 
6,429 § ja 14 p. marrask. 7,214 — u ) Rkmrin pöytäk. 1 p. helmik. 223 §. —1 2) Ks. v:n 
1923 kert. s. 177 ja 178. —1 3) Rkmrin pöytäk. 30 p. huhtik. 864 §. — 14) S:n 23 p. heinäk. 
1,383 §. — 15) S:n 24 p. syysk. 1,661 §. — 16) S:n 1 p. marrask. 1,995 §. 
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suoraan ensiksi mainitulle yhtiölle maaliskuun 1 pistä 1930 kuuden kuukau-
den irtisanomisajoin ja 20 markan vuosivuokrasta m2:ltä. Korvaukseksi siten 
aiheutuneesta veistämö-alueen supistumisesta myönnettiin jälkimmäiselle yh-
tiölle 4,000 markan alennus vuosivuokrasta lukien maaliskuun 1 prstä 1930. 

Paloteiden ja vesijohdon rakennuttaminen Sörnäisten niemekkeelle. Kau-
pungin yleisten töiden hallitus ilmoitti, että paloteiden rakennuttaminen ja 
vesijohdon ulottaminen Sörnäisten niemekkeelle edellytti, että kaupungin 
tiili saada käytettäväkseen 105 m2 Masut osakeyhtiölle vuokratusta alueesta 
sekä että Nobel Standard osakeyhtiö Suomessa siirsi vuokra-aluettaan ympä-
röivän lauta-aidan etelämmäksi tai, jos aita säilytettiin paikallaan, suoritti 
kaupungille 14,000 markkaa korvaukseksi erään alueen alla olevan vesijohdon 
muuttamisesta ja uuden vesijohtokanavan kaivamisesta. Tämän johdosta 
rahatoimikamari päät t i 1) kehoittaa edellistä yhtiötä heti luovuttamaan tar-
vittavan maan kaupungin käytettäväksi vuokramaksun suhteellista huo-
jistusta vastaan ja määräsi, että jälkimmäinen yhtiö sai pitää hallussaan koko 
aidatun alueensa ehdoin, että kaupunki sai vapaasti käyttää alueen poikki 
kulkevia teitä muihinkin kuin palosuojelustarkoituksiin sekä että yhtiö suo-
ritti edellä mainitun 14,000 markan korvausmaksun. 

Vuokramaksujen vahvistaminen. Sitten kun tehdaskorttelille n:o 697 oli 
vahvistettu uusi jaoituskaava, rahatoimikamari määräsi2), että Helsingin 
meijeriliikkeelle vuokrattujen mainitun korttelin tonttien vuokramaksun 
tuli olla 33,545 markkaa vuodessa, mikä määrä kohoaisi 40 % kymmenen 
ja kahdenkymmenen vuoden kuluttua. 

Vuokramaksujen alentaminen. Oulunkylässä olevan Sarkapelto n:o 1 
nimisen huvilapalstan vuokramaksu alennettiin3) toistaiseksi 800 markasta 
400 markkaan kuukaudessa. 

Korvaus vuokra-alueen supistumisesta. P. J . Svenssonin kuolinpesälle 
myönnetti in4) rahatoimikamarin käyttövaroista 75 markan kertakaikkinen 
korvaus siitä, että kuolinpesä oli luovuttanut kaupungille osan sille vuokra-
tuista Mäkelän asuntopalstoista n:ot 1 ja 2. 

Vapaampi käyttöoikeus, johon sisältyi vuokraajan oikeuttaminen rahatoi-
mikamarilta lupaa hankkimatta luovuttamaan vuokraoikeutensa toiselle 
henkilölle, myönnettiin5) Etel. Blekholman vuokraajalle, ravintoloitsija C. F. 
Nybergille. 

Huvila-alue Humalisto n:o 3. Rahatoimikamari vastasi kieltävästi joh-
ta ja F. Timperin tiedusteluun, voitiinko hänelle myöntää huvila-alueen Huma-
listo n:o 3 pidennetty vuokraoikeus, saiko hän ilman huutokauppaa lunastaa 
kyseistä aluetta vastaavan tontin sekä aikoiko kaupunki rakentaa vesijohdon 
Turuntien tontille nro 64 ja alueelle Humalisto n:o 3. Sitävastoin herra Timper 
vapautettiin 6) rahatoimikamarin hänelle aikaisemmin määräämästä velvolli-
suudesta poistaa eräs vaja, jonka myymisestä kamari antoi määräyksen kiin-
teistöisännöitsijälle. 

Kolmivuotiskatselmukset. Katselmusmiehet antoivat selonteot vuoden 
varrella toimitetuista kolmivuotiskatselmuksista, ja rahatoimikamari pää t t i 7 ) 
kehoittaa asianomaisia ennen heinäkuun 1 p:ää 1930 korjaamaan katsel-
muskirjassa mainitut puutteellisuudet. 

Töölön sokeritehtaan viereinen kuja. Toimitetussa kolmivuotiskatsel-
muksessa huomautettiin, että Töölön sokeritehtaan etelärajan ja sen vieressä 

!) Rkmrin pöytäk. 19 p. lokak. 1,874 §. — 2) S:n 28 p. kesäk. 1,263 §.; vr t . v:n 1928 
kert . s. 164. — 3 ) Rkmrin pöytäk . 1 p. marrask. 1,992 §. — 4) S:n 31 p. toukok. 1,082 §. 
— 5 ) S:n 1 p. maalisk. 414 §. — 6 ) S:n 16 p. heinäk. 1,364 §. — 7) S:n 29 p. marrask. 2,238 §. 
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olevan vuokrapalstan välinen kuja oli hyvin huonossa kunnossa ja epäsiisti, 
minkä johdosta rahatoimikamari antoi1) puhtaanapitolaitokselle tehtäväksi 
kujan puhdistamisen ja rakennuskonttorille sen sulkemisen liikenteeltä. 

Osakeyhtiö Arabia aktiebolag, jolle oli vuokrattu eräs Toukolan alue ; vel-
v o i t e t t i i n 2) siirtämään Damaskuksentien varrella olevan käymälän pohjois-
puolella oleva likakaivo sekä saman rakennuksen länsipuolella olevat rikka-
laatikot itse rakennukseen; laittamaan kyseiseen rakennuksen osaan viemäri-
johto, tehokkaat ilmanvaihtolaitteet sekä riittävän suuret ja korkeat imu-
torvet; poistamaan mainitun tien varrelta rumentava lauta-aita ja rakentamaan 
sen sijaan samanlainen aitaus kuin muilla puolilla oli alueen ja tien välillä; 
tasoittamaan käymälän ja tien välinen alue ja istuttamaan siisti pensasaita 
pitkin sen rajoja; sekä ryhtymään samoihin toimenpiteihin Siamintien varrella 
olevan käymälän suhteen. 

Yhteinen pihamaa. Kone- ja siltarakennusosakeyhtiö sekä Helsingin kau-
pungin rakennusosakeyhtiö n:o 3 oikeutettiin3) järjestämään kaikille Vallilan 
korttelin n:o 555 tonteille yhteinen pihamaa mainittujen yhtiöitten kesken 
tehdyn sopimuksen mukaisesti ja vapautettiin samalla asianomaisiin vuokra-
sopimuksiin sisältyvästä aitauksen rakentamisvelvollisuudesta. 

Kauppahallit. Rahatoimikamari päätt i4) , että kauppahallimyymälöitä 
edelläkävneen huutokaupan nojalla vuokralle annettaessa 10 % vuosivuokrasta 
oli suoritettava ennakolta huutokauppatilaisuudessa. 

Sittemmin kamari vahvisti5) kaikkien kaupungin kauppahallimyymäläin 
vuosivuokrat lukien tammikuun 1 p:stä 1930 sekä määräsi6), että vuokrat 
mainitusta ajankohdasta lähtien oli suoritettava kuukausittain ennakolta. 

Vuoden varrella huutokaupattiin erään Rantatorin hallin myymälän 
vuokraoikeus 13,500 markasta7) , kahden Rantatorin hallin, neljän Kasar-
mintorin hallin sekä kahden Hakaniemen hallin myymälän vuokraoikeudet 
yhteensä 127,400 markasta8) , yhden Rantatorin hallin myymälän vuokra-
oikeus 9,600 markasta ja neljän Kasarmintorin hallin myymälän vuokraoikeus 
yhteensä 76,800 markasta6) . 

Torikauppa. Kiinteistöisännöitsijän ehdotuksesta rahatoimikamari päät t i9) 
korottaa Kauppatorin, Hakaniementorin ja Hietalahdentorin myyntipaikkain 
vuosivuokrat tammikuun 1 p:stä 1930 lukien seuraaviin määriin: 

Kauppatorin myyntipaikkain: vihannesten 1,380 markkaan, lihan 2,340 
markkaan, suolakalan (kaksoispaikat) 4,680 markkaan, lohen 2,340 markkaan, 
tuoreen kalan 1,380 markkaan, leivän 1,380 markkaan, lintujen 1,380 markkaan, 
juuston 2,340 markkaan, munain 1,380 markkaan, hedelmien ja kukkien 
2,340 markkaan sekä marjain ja oksien 420 markkaan; 

80 Hakaniementorin myyntipaikan 660 markkaan paikalta; sekä 
4 Hietalahdentorin myyntipaikan 360 markkaan paikalta. 
Sokeat henkilöt oikeutettiin 10) siihen asti voimassa ollein ehdoin jatku-

vasti vuonna 1929 harjoittamaan Kauppatorilla omien valmisteittensa kauppaa. 
Mainitut kauppiaat anoivat sittemmin saada myydä muitakin tavaroita 

kuin omia valmisteitaan, ja rahatoimikamari päätti1 1) sen johdosta, että he 
saivat pitää torilla kaupan ainoastaan omia valmisteitaan enintään vuoden 

!) Rkmrin pöytäk. 3 p. syysk. 1,535 §. — 2) S:n 9 p. huht ik . 707 §. — 3) S:n 31 p. 
toukok. 1,076 §. — 4) S:n 17 p. toukok. 973 §. — 5) S:n 27 p. elok. 1,499 § ja 1 p. niarrask. 
1,991 §. — 6) Rkmrin js tn pöytäk. 11 p. jouluk. 7,680 §. — 7 ) Rkmrin pöytäk . 19 maalisk. 
561 §. — 8) Rkmrin jstn pöytäk . 11 p. kesäk. 5,207 §, 16 p. heinäk. 5,606 § ja 17 p. lokak. 
6,820 §. — 9) Rkmrin pöytäk . 27 p. elok. 1,500 § ja 1 p. marrask. 1,987 §. — 10) S:n 8 p. 
t ammik . 46 §. — n ) S:n 16 p. heinäk. 1,362 §. 
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loppuun velvollisina jo sitä ennen siirtämään pois kauppansa, jos viranomaiset 
katsoivat sen välttämättömäksi, Samalla myönnettiin heille lupa siirtää kaup-
pansa Hakaniemen torille, mistä he voimassa olevin hinnoin voivat saada 
toripaikkoja myydäkseen sekä itse valmistamiaan että muiden valmistamia 
tavaroita. 

N. s. narinkka. Valiokunta, jonka rahatoimikamari oli asettanut valmis-
telemaan kysymystä 11. s. narinkkakaupan poistamisesta Simonkadulta heinä-
kuun 1 prstä lukien sekä tilapäisten myyntipaikkain osoittamisesta rajoitetulle 
määrälle sikäläisiä kauppiaita, oli ehdottanut, että eräs Eläintarhantien ja 
Aleksis Kiven kadun välillä sijaitseva korttelin n:o 301 b alue luovutettaisiin 
kyseiseen tarkoitukseen. Tätä kysymystä käsiteltäessä rahatoimikamari päät-
ti1), että 30 myyntikojua siirrettäisiin Simonkadulta mainittuun kortteliin, ja 
myönsi käyttövaroistaan 30,000 markan määrärahan korttelin kuntoonpane-
mista ja aitaamista varten. Sitäpaitsi kamari päätti antaa asiamiehelle tehtä-
väksi heti sanoa irti usein mainitussa korttelissa olevia varastopaikkoja kos-
kevat vuokrasopimukset. 

Tämän kamarin päätöksen johdosta eräät korttelin n:o 301 b tienoilla asu-
vat henkilöt anoivat, että narinkkakauppa joko kokonaan lakkautettaisiin tai 
myös siirrettäisiin sopivampaan paikkaan, mutta koska päätös koski ainoas-
taan kyseisen korttelin käytön tilapäistä järjestämistä, kamari ei o t tanut 2 ) 
tä tä anomusta huomioon. 

Rakennuskonttorille annettiin 3) tehtäväksi siirtää 25 myyntikojua Simon-
kadulta kortteliin n:o 301 b, panettaa ne käyttökelpoiseen kuntoon, varustaa 
ne järjestysnumeroilla ja sijoittaa ne sopiviin paikkoihin, kaikki enintään 
30,000 markkaan nousevin kustannuksin, minkä rahamäärän kamari oli osoit-
tanut tähän tarkoitukseen. Sitäpaitsi rakennettaisiin ja sijoitettaisiin asian-
omaisten vuokraajain toimesta ja heidän kustannuksellaan, mutta rakennus-
konttorin määräysten mukaisesti, 5 kaksoiskojua. Edellä mainitut myyntikojut 
annettaisiin vuokralle 6 kuukauden irtisanomisajoin vuokramaksuista, joiden 
tuli olla 200 markkaa kuukaudelta pienemmistä ja 300 markkaa suuremmista 
kojuista. 

Kaupunginvaltuuston pääte t tyä 4 ) sallia joidenkin narinkkakauppiaiden 
jatkaa liikettään Simonkadulla kesäkuun 1 p:ään 1930 rahatoimikamari päätti 5) 
luovuttaa heille mainitulla kadulla olevan sivurakennuksen vuoden 1929 mar-
raskuun 1 p:n ja vuoden 1930 kesäkuun 1 p:n väliseksi ajaksi voimassa olevista 
vuokrista siten, että aina kaksi kauppiasta saisi haltuunsa yhden osaston ja 
että henkilöille, joilla ennestään oli käytettävänään myyntihuoneisto tai jotka 
käytt ivät kyseistä rakennusta ainoastaan varastona, ei myönnettäisi myynti-
kojua. 

Koska siirrettävät narinkkamyymälät rakennuskonttorin antaman ilmoi-
tuksen mukaan olivat niin vanhat ja niin huonossa kunnossa, ettei niitä voitu 
siirtää toiseen paikkaan säilytettäviksi, rahatoimikamari päät t i 6) , että ne 
myytäisiin huutokaupalla. 

Makkarakaupan harjoittaminen kaupungin kaduilla. Oikeus vuonna 1929 
myydä makkaroita Robertin- ja Yrjönkatujen kulmauksessa huudetti in7) toimi-
tetussa huutokaupassa 41,000 markalla. 

Rkmrin pöytäk. 2 p. huhtik. 645 § ja 23 p. huhtik. 814 §. — 2) S:n 2 p. heinäk. 
1,327 §. — 3) S:n 9 p. heinäk. 1,335 §. — 4) Ks. tä tä kert. s. 41. — 5) Rkmrin pöytäk. 26 
p. lokak. 1,909 §. — 6) S:n 15 p. marrask. 2,114 §. — 7) S:n 19 p. helmik. 339 §. 
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Rahatoimikamari päät t i 1) , että makkarakauppaa vuonna 1930 sai har-
joittaa samoissa paikoissa kuin aikaisemmin ja sitäpaitsi Runebergin- ja Museo-
katujen kulmauksessa. Myyntioikeudet päätettiin luovuttaa huutokaupalla ja 
vuosivuokrasta oli 10 % suoritettava huutokauppatilaisuudessa. 

Sittemmin annettiin 2) oikeudet makkarain myyntiin vuonna 1930 seuraa-
vissa paikoissa: Hakaniementorilla, Kauppatorilla, Erottajalla, Heikinpuis-
tossa, Rautatientorilla, Fredrikintorilla, Arkadianaukiolla, Hämeentien ja 
Helsinginkadun kulmassa, Robertin- ja Yrjönkatujen kulmassa, Pitkänsillan 
eteläpuolella sekä Runebergin- ja Museokatujen kulmassa yhteensä 554,500 
markan maksuista. 

Muu katukauppa. Rahatoimikamari päätti 3) antaa vuokralle kaupungin 
vesikioskit, vaunupaikat, jäätelönmyyntipaikat, marjain ja hedelmäin myyn-
tipaikat sekä valokuvauspaikat samoin ehdoin kuin aikaisemmin, ainoastaan 
sellaisin lisäyksin, että vuokraajan huutokauppatilaisuudessa tuli suorittaa 
5 % vuokramaksusta, huhtikuun 15 p:nä puolet jäljelle jäävästä erästä ja hei-
näkuun 1 p:nä loput. Vuokraajat pitivät kuitenkin näitä ehtoja liian ankarina 
ja anoivat vuokramaksujen suoritusehtojen lieventämistä, minkä johdosta 
kamari päätti 4) suostua siihen, että 5 % koko sovitusta määrästä suoritettai-
siin huutokauppatilaisuudessa, 20 % huhtikuun 15 p:nä, 25 % kesäkuun 1 p:nä 
sekä 50 % heinäkuun 1 p:nä. 

Huutokaupan jälkeen vuokrattiin 5) sittemmin 26 jäätelönmyyntipaik-
kaa huhtikuun 15 p:n ja lokakuun 15 p:n väliseksi ajaksi maksuista, jotka 
vaihtelivat 6,900 markasta 45,100 markkaan ja yhteensä tekivät 408,000 
markkaa. Maksujen vakuudeksi oli annettava kamarin hyväksymät takaukset. 

Vaunuista tapahtuvaa virvoitusjuomain y. m. myyntiä varten vuokrat-
tiin 6) huhtikuun 15 p:n ja lokakuun 15 p:n väliseksi ajaksi kuusi eri paikkaa, 
joista vuokramaksut nousivat yhteensä 74,700 markkaan. 

28 vesikioskia vuokrattiin 6) samaksi ajaksi, ja vuokramaksut tekivät 
yhteensä 1,178,500 markkaa. Sittemmin erään kioskin vuokra alennettiin 7) 
40,200 markasta 35,000 markkaan, minkä ohessa kamari oikeutti 8) Kaivopuis-
ton kioskin vuokraajan sairauden takia siirtämään sopimuksen toiselle henki-
lölle. 

Marjain myyntiä varten lauantaisin ja sunnuntaisin huhtikuun 15 p:n 
ja lokakuun 15 p:n välisenä aikana luovutettiin 9) Kaisaniemestä kolme paikkaa 
yhteensä 28,700 markan maksuista. 

Hietaniemen hiekkarannasta vuokrattiin 10) kesän ajaksi eräs paikka, jolla 
vuokraaja oikeutettiin harjoittamaan hedelmäin, virvoitusjuomain ja makeis-
ten kauppaa sekä valokuvausta 1,500 markan maksusta. 

Sitäpaitsi myönnettiin n ) oikeus ulkoilmavalokuvauksen harjoittamiseen 
kahdessa paikassa Kaisaniemessä 42,500 markan maksuista, mistä puolet oli 
suoritettava ennakolta maaliskuun 15 p:nä ja loput seuraavan heinäkuun 1 
p:nä. Samaan tarkoitukseen vuokrattiin 12) edelleen kesän ajaksi yhteensä 
17,000 markan maksuista Korkeasaaresta kolme paikkaa, Mustikkamaalta 

Rkmrin pöytäk. 1 p. marrask. 1,993 §. — 2) Rkmrin jstn pöytäk. 27 p. marrask. 
7,489 § ja 23 p. jouluk. 7,813 §. — 3) Rkmrin pöytäk. 15 p. helmik. 311 §. — 4) S:n 8 
p. maalisk. 492 §. — 5) Rkmrin jstn pöytäk. 13 p. maalisk. 3,815 §. — 6) Rkmrin pöy-
täk. 19 p. maalisk. 561 §. — 7) S:n 20 p. elok. 1,451 §. — 8) Rkmrin jstn pöytäk. 24 p. 
huhtik. 4,452 §. — 9) S:n 6 p. maalisk. 3,680 §. — 10) S:n 13 p. elok. 5,706 §. — n ) S:n 6 
p. maalisk. 3,680 § ja 13 p. maalisk. 3,810 §. — 12) S:n 12 p. tammik. 3,096 ja 3,097 §, 5 p. 
helmik. 3,323 ja 3,324 §, 16 p. maalisk. 3,890 §, 11 p. huhtik. 4,284 § sekä 14 p. toukok. 
4,743 ja 4,745 §. 
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kaksi paikkaa sekä Seurasaaresta, Mustasaaresta ja Lauttasaaresta kustakin 
yksi paikka. 

Toiminimi Automatic oikeutettiin kesän aikana pitämään Korkeasaa-
ressa kaksi automaattia yhteensä 2,000 markan ennakkomaksusta. 

Osakeyhtiölle Teknillinen tehdas Valkoinen risti myönnetti in2) lupa 
Eläintarhan urheilukentällä pidettyjen suurehkojen urheilukilpailujen aikana 
myydä siellä n. s. Stadionpastilleja noudattaen samoja määräyksiä, jotka oli 
säädetty noudatettaviksi samanlaisessa myynnissä Pallokentällä. 

Suomen kaasupuolustusyhdistys oikeutettiin3) maaliskuun 18 ja 24 p:n 
välisenä aikana myymään kaupungin kaduilla leikkinaamareita sekä pystyttä-
mään eri paikkoihin kioskeja jäsenmerkkien ja edellä mainittujen naamarien 
myyntiä varten. 

Arpain myynti. Suomen punaiselle ristille ja Kenraali Mannerheimin lasten-
suojeluliitolle luovutettiin 4) Hakaniementorin vesikioski arpain myyntiä var-
ten viikon ajaksi marraskuun 6 p:stä lukien. 

Lupa kilpien, ilmoitusten y. m. mainoslaitieiclen asettamiseen. Helsingin 
ilmapuolustusyhdistys oikeutettiin 5) maaliskuun 18 ja 24 p:n väliseksi ajaksi 
asettamaan Kauppatorille lentokone sekä joitakin kaasunaamareilla varustet-
tuja mannekiineja. 

Osakeyhtiö F. Tilgmann oikeutettiin6) siirtämään eräs ilmoituspylväs 
Hakaniementorilta rakennuskonttorin osoittamaan paikkaan Sepän- ja Laivu-
rinkatujen risteykseen. 

Suomen ilmapuolustusliitto oikeutettiin7) kiinnittämään mainostaulu 
Aleksanterinkadun poikki talojen n:ot 15 ja 44 välille elokuun 26 p:n ja syys-
kuun 4 p:n väliseksi ajaksi, jolloin kaupungissa oli ilmailunäyttely. 

Osakeyhtiö F. Tilgmann oikeutettiin s) pystyttämään ilmoituspylväitä 
seuraaviin paikkoihin: Päävartiontorille, Vuorimiehenkadun ja Etelärannan 
risteykseen, Kolmikulmalle, Kasarmintorille kaasulaitoksen kohdalle, ruot-
salaisen teatterin edustalle, Heikinpuistoon Kaivokadun kulman kohdalle, 
Kansallismuseon edustalle, Ateneumin edustalle, Unionin- ja Liisankatujen 
risteykseen sekä Sepän- ja Laivurinkatujen risteykseen 1,000 markan maksus-
ta pylväältä. Sittemmin rahatoimikamari päätti 9), että Kansallismuseon koh-
dalle pystytetty pylväs oli lokakuun 1 p:stä poistettava, koska se oli osoittau-
tunut liikenteelle haitalliseksi. 

Toiminimi Ford Motor Company of Finland oikeutettiin 10) maaliskuun 
14 ja 24 p:n väliseksi ajaksi pystyttämään mainospylväitä seuraaviin paikkoi-
hin: Kansallismuseon edustalle, Erottajantorille, Kauppatorille, Hakaniemen-
torille, Arkadianaukiolle sekä Ylioppilastalon edustalle ehdoin, että toiminimi 
pylväitä sijoitettaessa noudatti poliisin antamia määräyksiä ja suoritti sille 
myönnetystä oikeudesta korvausta 50 markkaa pylväältä päivässä. 

Sittemmin Suomen näyttämöiden liitto anoi, että Fordnäyttelyn johdosta 
Kauppatorille ja Ylioppilastalon edustalle pystytetyt mainospylväät saisivat 
jäädä paikoilleen taidehalliin maaliskuun 25 p:n ja huhtikuun 14 p:n väliseksi 
ajaksi järjestetyn mainosnäyttelyn ajaksi, mihin rahatoimikamari myöntyi n ) 
ehdoin, että liitto suoritti kaupunginkassaan 50 markkaa pylväältä päivässä. 

Rkmrin jstn pöytäk. 20 p. huhtik. 4,437 §. — 2) Rkmrin pöytäk. 13 p. elok. 1,449 §. 
— 3 ) Rkmrin jstn pöytäk. 13 p. maalisk. 3,802 §. — 4 ) Rkmrin pöytäk. 5 p. marrask. 1,996 §. 
— 5 ) S:n 1 p. maalisk. 415 §. — 6) S:n 15 p. maalisk. 532 §. — 7) Rkmrin jstn pöytäk. 
20 p. elok. 5,773 §. — 8) Rkmrin pöytäk. 11 p. tammik. 86 § ja 15 p. maalisk. 532 §. — 
9) S:n 4 p. lokak. 1,732 §. — l 0 ) Rkmrin jstn pöytäk. 12 p. maalisk. 3,758 §. — n ) S:n 25 
p. maalisk. 3,950 §. 
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Pankkiiriosakeyhliö Waldemar von Bonsdorff & C:o oikeutettiin l) jär-
jestämään valomainos Heikinpuistossa olevaan Raitiotie- ja omnibusosakeyh-
tiön kioskiin maaliskuun 15 p:stä lukien 3,000 markan vuosimaksusta ja 
velvoitettiin poistamaan mainos kuukauden kuluttua määräyksen saamisesta. 
Sopimus peruutettiin 2) sittemmin, koska hakija ei ollut sitä allekirjoittanut. 

Suomen työväen teatterin kannatusosakeyhtiö oikeutettiin 3) asettamaan 
kaksi ilmoituskaappia, toinen kiinteistöisännöitsijän osoittamaan paikkaan 
Pitkänsillan pohjoispäähän, toinen Sirkuskadun varrella olevaan toiminimen 
Kreuger & Toll lauta-aitaan. 

Rahatoimikamari ilmoitti4) Suomalainen ooppera osakeyhtiön tiedustelun 
johdosta, ettei kamarilla ollut mitään huomauttamista sitä vastaan, että ilmoi-
tuskaappeja kiinnitettiin Raitiotie- ja omnibusosakeyhtiön pylväihin sopi-
viin, yhtiön osoittamiin paikkoihin. 

Edelleen kamari myöntyi5) johtaja O. Lundbomin anomukseen saada 
valaista Heikinkadun talon n:o 10 julkisivun kahdella Raitiotie- ja omnibus-
osakeyhtiön johtopylväihin kiinnitetyllä valonheittäjällä, kuitenkin edellyt-
täen, ettei valaistus häikäissyt kadullakulkijoita ja että edellä mainitun yhtiön 
suostumus hankittiin. 

Kuormauskorokkeen rakentaminen. Yhtiö Ford Motor Company of Fin-
land oikeutettiin 6) rakentamaan 16.5 m pitkä ja 3 m leveä autojen kuormaus-
koroke rautatieraiteen eteläpuolelle ja Kalastajatorilta korttelin n:o 178 läpi 
vievän kadun länsipuolelle ehdoin, että hakijayhtiö luovutti korokkeen ylei-
sesti käytettäväksi ja että se poistettiin 3 kuukauden kuluessa määräyksen saa-
misesta. 

Muuntaja-asemat. Sähkölaitos oikeutettiin7) rakentamaan muuntaja-
asema Eläintarhaan sekä samanlaiset asemat Marian sairaalan alueelle ja 
Japaninkadun varrelle. 

Radioantennit. Rahatoimikamari ratkaisi8) lukuisia anomuksia, jotka 
koskivat oikeutta radioantennien vetämiseen kaupungin maan yli. 

Lupa raiteiden rakentamiseen. Osakeyhtiö Colas aktiebolag oikeutettiin9) 
rakentamaan Teollisuuskadun tehdastontilta n:o 31 rautatielinjaan 20 m pitkä 
kapearaiteinen rata ehdoin, et tä yhtiö kaupunginvaltuuston vuonna 1920 
tekemän päätöksen 10) mukaisesti suoritti 5 markan vuosimaksun metriltä eli 
yhteensä 100 markkaa, minkä ohessa yhtiö oli velvollinen rahatoimikamarin 
kehoituksesta heti ilman irtisanomisaikaa poistamaan raiteet ja saattamaan 
kadun sen entiseen kuntoon. Edelleen yhtiö oikeutettiin n ) samoin ehdoin 
rakentamaan kapearaiteinen rata Teollisuuskadun poikki tontin n:o 29 kohdalta. 

Lupa pylväiden pystyttämiseen. Sosialilautakunta ilmoitti, että sähkö-
laitoksen johtopylväitä Käpylässä, Kumpulassa ja Toukolassa oli tuettu kas-
vaviin puihin kiinnitetyillä tukilangoilla, minkä johdosta rahatoimikamari päät-
ti 12) huomauttaa sähkölaitokselle, ettei tukilankoja missään tapauksessa saanut 
kiinnittää tonttialueilla kasvaviin puihin ja että tä tä menettelyä kaupungin 
puistoalueilla sai käyttää ainoastaan kaupunginpuutarhurin kussakin erikoista-
pauksessa annettua siihen luvan. 

1) Rkmrin pöytäk. 11 p. tammik. 82 §. — 2) Rkmrin jstn pöytäk. 28 p. kesäk. 5,399 §. 
— 3) S:n 18 p. kesäk. 5,266 § ja 17 p. lokak. 6,831 §. — 4) S:n 6 p. marrask 7,134 §. — 
5) Rkmrin pöytäk. 11 p. lokak. 1,801 §. — S:n 18 p. kesäk. 1,212 §. — 7) S:n 23 p. hei-
näk. 1,391 ja 1,392 § sekä rkmrin jstn pöytäk. 25 p. syysk. 6,534 §. — 8) Rkmrin jstn pöy-
täk. 9 p. tammik. 3,034 §, 16 p. tammik. 3152—3,155 §, 23 p. tammik. 3,211 §, 18 p. syysk. 
6,422 ja 6,423 § sekä 17 p. lokak. 6.830 §. — 9) Rkmrin pöytäk. 28 p. syysk. 1,694 '§. — 
10) Ks. v:n 1920 kert. s. 29. — n ) Rkmrin pöytäk. 20. p. jouluk. 2,425 i — 12) S:n 15 p. 
maalisk. 538 §. 
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Helsingin postikonttori oikeutettiin pystyttämään postilaatikkoa varten 
tarkoitettu pylväs Eläintarhan huvilan n:o 6 ja Eläintarhantien väliselle ruoho-
kentälle. 

Lupa hajoituskaivojen teettämiseen. Helsingin makasiiniosakeyhtiölle myön-
nettiin 2) määrätyin ehdoin lupa rakentaa hajoituskaivo Ankkurikadun jalka-
käytävän alle sekä samanlainen kaivo rakennuskonttorin tarkemmin osoitta-
maan paikkaan X X kaupunginosan korttelin n:o 247 pohjoispuolelle. 

Osuustukkukauppa r. 1. oikeutettiin3) rakentamaan 1.5 m leveä hajoitus-
kaivo Katajanokan kortteliin n:o 186 Ankkurikadun jalkakäytävään ehdoin, 
että työ suoritettiin jalkakäytävän alla olevaa sähkökaapelia vahingoit-
tamatta ja siirtämättä sekä että kaivo poistettiin kolmen kuukauden kuluttua 
kaupungin viranomaisten annettua siitä määräyksen. Kaivoa varten tarpeel-
linen pinta-ala, 5 m2, luovutettiin vuokratta toiminimen käytettäväksi. 

Puutarhanäyttely. Rahatoimikamari päätti 4) lainata Suomen yleiselle puu-
tarhan äyttely lie 20 lippua, 30 lipputankoa sekä koristekasveja niin paljon kuin 
niitä oli käytettävissä. Samalla näyttelyn toimikunta oikeutettiin 4) maksutta 
pystyttämään Suomen messujen mainostorneja Arkadianaukiolle, molemmin 
puolin Pitkää siltaa, Kauppatorille, Erottajalle, Fabianin- ja Etel. Esplanaadi-
katujen risteykseen sekä Ylioppilastalon aukiolle sekä saamaan näyttelyä var-
ten vuokratta käytettäväkseen Tähtitorninmäen pohjoisrinteen, kaikki kui-
tenkin ehdoin, että toimikunta vastasi kaikesta kaupungin edellä mainitulle 
kiinteälle ja irtaimelle omaisuudelle luovutuksen johdosta mahdollisesti koitu-
vasta vahingosta. 

Mainitun puutarhanäyttelyn toimikunta tarjosi sittemmin kaupungin lu-
nastettavaksi Tähtitorninmäen rinteelle näyttelyä varten rakennetut penger-
mät portaineen, mutta rahatoimikamari pää t t i 5 ) evätä tämän tarjouksen ja 
samalla oikeuttaa toimikunnan jät tämään paikoilleen pengermämuuriin istu-
tetut kukat ja taimet. Jos ne poistettiin, oli toimikunta velvollinen poistamaan 
myöskin pengermät portaineen sekä panettamaan alueen entiseen kuntoonsa. 

Uspenskin katedraalin ympäristö. Kreikkalaiskatolinen seurakunta ilmoitti 
rahatoimikamarin tiedustelun johdosta suostuvansa luovuttamaan Uspenskin 
katedraalin ympärillä olevat pengermät yleisön käytettäviksi puistoksi ja 
lasten leikkipaikaksi ehdoin, että pallopelit y. m. s. meluisat leikit siellä kiellet-
tiin; että pääsy alueelle oli vapaa kesällä joka päivä klo 22:een ja muina vuoden-
aikoina hämärän tuloon asti paitsi lauantaisin ja pyhäin aattoina, jolloin penger-
män sisäänkäytävä oli suljettava klo 17 ja pidettävä suljettuna seuraavaan sun-
nuntai- tai pyhäpäivään klo 13:een; että kaupungin palkkaama vartija tarkasti 
valvoi yleisöä; sekä että kaupunki otti huolehtiakseen alueen puhtaanapidosta 
ja vastasi kaikesta yleisön mahdollisesti aiheuttamasta vahingosta. Rahatoi-
mikamari hyväksyi 6) nämä ehdot. 

Urheilukentät. Rahatoimikamari hyväksyi7) urheilulautakunnan laati-
man ehdotuksen Eläintarhan urheilukentän käyttöoikeuden jakamisesta. 

Samalla kamari määräsi7), että kentän käyttömaksujen tuli olla 5,000 
markkaa maaottelukilpailuista, 1,000 markkaa kansainvälisistä kilpailuista, 
500 markkaa kansallisista kilpailuista, kuitenkin ainoastaan 200 markkaa 
kansallisista jalkapallokilpailuista, sekä 200 markkaa paikallisista kilpailuista. 

Rkmrin jstn pöytäk. 28 p. kesäk. 5,407 §. — 2) Rkmrin pöytäk. 25 p. tammik. 
181 § ja 15 p. lokak. 1,847 §. — 3) S:n 2 p. heinäk. 1,321 §. — 4) S:n 4 p. kesäk. 1,090 §. — 
5) S:n 24 p. syysk. 1,667 §. — ö ) S:n 28 p. kesäk. 1,301 § ja 2 p. heinäk. 1,324 §. — 7) S:n 
30 p. huhtik. 861 §. 
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Kiinteistöisännöitsijä oikeutettiin x) vastedes päättämään kaupungin puis-
tojen ja kenttäin käytöstä. 

Kuuromykkäin urheiluliitolle myönnettiin 2) 500 markan alennus Eläintar-
han urheilukentän vuokrasta heinäkuun 6 ja 7 p:ltä, jolloin kentällä liiton toi-
mesta pidettiin kansainväliset urheilukilpailut. 

Kaisaniemen puiston n. s. pieni kenttä varattiin 3) pesäpalloilijoille arki-
päivisin klo 18:sta ja sunnuntaisin klo 12:sta lähtien. 

Rakennuskonttorille annett i in4) tehtäväksi rakennuttaa kaksi aitiota 
Eläintarhan urheilukentälle 4,000 markaksi arvioiduin kustannuksin, minkä 
määrän rahatoimikamari osoitti käyttövaroistaan. 

Sähkölaitosta kehoitettiin 5) järjestämään sähkövalaistus Eläintarhan ja 
Kallion sekä Haapaniemen urheilukenttäin pukeutumispaviljonkeihin. Raha-
toimikamari myönsi 6) tähän tarkoitukseen 4,100 markan määrärahan Yleisten 
töiden pääluokassa olevista käyttövaroistaan. 

Osakeyhtiö Suomen yleisradio oikeutettiin7) toistaiseksi jät tämään pai-
koilleen Eläintarhan urheilukentälle Suomen-Ruotsin maaottelun radiointia 
varten rakennuttamansa kuulutustorni. 

Kaupungin puistojen, aukioiden y. m. käyttöoikeudet. Seuraavat yhdistykset 
y. m. oikeutettiin alla mainittuihin tarkoituksiin käyttämään kaupungin puis-
toja ja aukioita: 

urheiluseura Helsingin luistelijat luovuttamaan Kaisaniemenlahden ete-
läranta Suomen-Norjan maaottelun ajaksi luistinkilpailujen katsojille 8); 

Helsingin suojeluskuntapiirin piiriesikunta toukokuun 22, 24, 25 ja 26 p:nä 
käyttämään Kaisaniemen pienempää kenttää pesäpallokilpailuja varten9) ; 

Helsingin Kisa-Veikot lokakuun 6 p:nä käyttämään Kaivopuistoa mara-
tonkilpailun järjestämiseen sekä samaan tilaisuuteen järjestämään virvoitus-
juomani tarjoilu Kaivohuoneen edustalla olevalle aukiolle ehdoin, että yhdis-
tys vastasi kaikesta luovutuksen puiston ruohokentille ja istutuksille mahdolli-
sesti aiheuttamasta vahingosta10); 

Suomen naisten liikuntakasvatusliiton Helsingin osasto kesäkuun aikana 
käyttämään Tehtaankadun 15—17:ssä, Neljännen linjan 13—15:ssä ja Töölön-
kadun 41—45:ssä olevien kansakoulujen pihamaita voimisteluharjoitusten 
järjestämiseen n ) ; 

Helsingin nuorten miesten kristillinen yhdistys kesän aikana kerran vii-
kossa käyttämään Kaisaniemen kansakoulun pihamaata voimistelunopettaja 
K. Karvosen johtamia urheiluharjoituksia varten1 2); 

Suomen naisten liikuntakasvatusliitto kesäkuun 30 p:nä klo 14—16 käyt-
tämään Johanneksenkirkon viereistä urheilukenttää kenttäjumalanpalveluk-
sen järjestämiseen 13); 

Voimistelu- ja urheiluseura Into heinäkuun 6—8 p:nä järjestämään kan-
sainväliset painikilpailut Mäkelänkadun varrella Vallilassa olevalle ulkoilma-
teatterin alueelle 14); 

Suomen voimistelu- ja urheiluliitto sijoittamaan kesäkuun 30 p:nä toimeen-
pantavien Hämeenlinnan-Helsingin pyöräilykilpailujen loppumaali Kaivopuis-
toon 15); 

Rkmrin pöytäk. 30 p. huhtik. 861 §. — 2) S:n 7 p. toukok. 922 §. — 3) S:n 24 p. 
toukok. 1,009 § ja rkmrin jstn pöytäk. 11 p. kesäk. 5,196 §. — 4) Rkmrin pöytäk. 20 p. 
elok. 1,473 § ja 3 p. syysk. 1,527 §. — 5 ) Sai 3 p. syysk. 1,528 §. — 6 ) S:n 13 p. syysk. 1,582 §· 
— 7) S:n 20 p. syysk. 1,630 §. — 8) S:n 8 p. helmik. 269 §. — 9) Rkmrin jstn pöytäk. 27 
p. maalisk. 3,996 §. — 10) S:n 17 p. huhtik. 4,308 §. — n ) S:n 16 p. toukok. 4,782 §. — 
12) Rkmrin pöytäk. 7 p. kesäk. 1,154 §. — 13) Rkmrin jstn pöytäk. 11 p. kesäk. 5,205 §. — 
14) S:n 18 p. kesäk. 5,264 §. — 15) S:n 28 p. kesäk. 5,408 §. 
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Helsingin moottoripyöräklubi sijoittamaan heinäkuun 28 p:nä toimeen-
panemiensa propagandakilpailujen lähtökohta ja maali Senaatintorille Niko-
lainkirkon portaiden edustalle 

Voimistelu- ja urheiluseura Jyry käyttämään Kaisaniemen suuren urheilu-
kentän pohjoispuolella olevaa ruohokenttää elokuun 24—26 p:nä painikilpailu-
jen järjestämiseen 2); 

Voimistelu- ja urheiluseura Helsingin Kisa-Toverit r. y. lokakuun 13 p:nä 
sulkemaan Kaisaniemen puisto 1 % tunnin ajaksi juoksukilpailujen järjestämi-
seksi 3); 

Helsingin ilmapuolustusyhdistys maaliskuun 23 tai 24 p:nä sulkemaan 
liikenteeltä Katajanokan äärimmäinen kärki lentonäytösten järjestämistä 
varten 4); 

Suomen ilmapuolustusliitto elokuun 27 p:n ja syyskuun 4 p:n välisenä ai-
kana pitämään hallussaan erästä Unionin- ja Fabianinkatujen välistä aluetta 5); 

suomalaisten ylioppilasosakuntain asettama toimikunta toukokuun 1 p:nä 
klo 9:stä a. p. viettämään vappujuhlaa Ullanlinnan kylpylaitoksen edustalla 
olevalla avoimella paikalla 6); 

Helsingin yliopiston ylioppilaskunta toukokuun 13 p:nä saamaan käytettä-
väkseen Ullanlinnan kylpylaitokseen päin viettävä mäenrinne, sijoittamaan 
sinne penkkejä n. 2,000 henkilölle, rakentamaan korokkeet puhujia ja laulu-
kuoroa varten sekä pystyttämään lipputankoja, kaikki ehdoin, että paikka heti 
juhlan päätyt tyä palautettiin entiseen kuntoonsa 7); 

neljännen pohjoismaisen kuuromykkäkongressin toimikunta pitämään 
hallussaan Seurasaarta heinäkuun 11 p:nä klo 19—24 8); 

yhdistys Ekenäs folkhälsa huhtikuun 13 p:stä toukokuun 2 p:ään pitä-
mään karusellia Hakaniementorilla tai Tehtaanpuistossa ehdoin, että yhdistys 
sijoitti karusellin poliisiviranomaisten osoittamaan paikkaan 9); 

Kenraali Mannerheimin lastensuojeluliitto toukokuuksi saamaan käytettä-
väkseen Kaisaniemen pohjoisosa lasten Tivolin järjestämistä varten1 0); 

yhdistys Koteja kodittomille lapsille toukokuun 5 p:stä kesäkuun 2 p:ään 
pitämään lasten Tivolia Hakaniemenpuistossa 10); 

Helsingin suomalaisten partiojärjestojen toimikunta toukokuun 9 p:nä 
järjestämään partioleiri Kaivopuiston valleille ja molemmille hiekkakentille 
ehdoin, ettei rantatietä suljettu ajoliikenteeltä n ) ; 

Helsingin ruotsalainen partiopiiri lokakuun 6 p:nä käyttämään partio-
näytöksen järjestämiseen erästä Kaisaniemen aluetta, jota etelän puolelta 
rajoittivat verkkopallokentät, lännen puolelta ravintolaan vievä ajotie, 
pohjoisen puolelta ravintolasta soutuklubiin vievä rantatie ja idän puolelta 
kasvitieteellinen puutarha, ehdoin, ettei hoidettuja ruohokenttiä ja istutuksia 
vahingoitettu sekä että kaupungille korvattiin kaikki vahingot, jotka näytös 
voi sille aiheuttaa 12); 

Helsingin kansallinen edistysseura kesäkuun 30 p:nä pitämään hallussaan 
läntisessä Kaivopuistossa olevan mäen itärinnettä vaaliesitelmien järjestä-
miseksi 13); 

Rkmrin js tn pöytäk . 2 p. heinäk. 5,488 §. — S : n 13 p. elok. 5,702 §. — 3) Rkmrin 
pöytäk . 28 p. syysk. 1,692 §. — 4) S:n 1 p. maalisk. 416 §. — 5) Rkmr in js tn pöytäk . 28 
p. kesäk. 5,409 §. — 6) S:n 24 p. huht ik . 4,454 §. — 7) S:n 2 p. toukok. 4,602 §. — 8) S:n 31 
p. toukok. 5,055 §. — 9) Rkmrin pöytäk . 18 p. t ammik . 141 §. — 10) S:n 29 p. t ammik . 191 § 
ja 22 p. helmik. 365 §. — u ) S:n 5 p. huht ik . 688 §. — 12) Rkmrin js tn pöytäk . 2 p. lokak. 
6,592 §. — 13) S:n 28 p. kesäk. 5,421 §. 

Kunnall. kert. 1929. 23 
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Helsingin kirvesmiesten vaalitoimintayhdistvs syyskuun 13 p:nä järjes-
tämään Tehtaanpuistoon yleinen veronmaksajain kokous *); 

Suomen rauhanliiton Helsingin osasto sunnuntaina kesäkuun 30 p:nä, hei-
näkuun 21 p:nä ja elokuun 18 p:nä järjestämään ulkoilmakokouksia Kaisa-
niemen lounaisosaan 2); 

Suomen antimilitaristinen liitto kesäkuun 9 p:nä, heinäkuun 14 p:nä ja 
elokuun 18 p:nä pitämään ulkoilmakokouksia Kaisaniemen lounaisosassa 3); 

Helsingin sosialidemokraattinen kunnallisjärjestö toukokuun 1 p:nä 
käyttämään Eläintarhan Mäntymäkeä vappujuhlansa4) ja kesäkuun 2 p:nä 
kieltolaki juhlan järjestämiseen 5); 

Helsingin ammatillinen keskusneuvosto toukokuun 1 p:nä pitämään hal-
lussaan Hakaniemen ja Hesperian puistoja sekä tässä tilaisuudessa 100 markan 
ennakkomaksusta käyttämään siellä olevaa puhujalavaa 6); 

Sosialidemokraattinen raittiusyhdistys toukokuun 26 p:nä järjestämään 
juhla Hakaniemen puistoon 7); 

Sosialistisen työväen raittiusliitto kesäkuun 9 p:nä järjestämään kieltolaki-
juhla Mäntymäelle 8); 

Helsingin metallityöläisten yhteinen valistusseura kesäkuun 28 p:nä 
viettämään yleistä kansanjuhlaa Kyläsaaressa 9); 

Helsingin työväen paikallisjärjestö kesäkuun 30 p:nä järjestämään kan-
sanjuhla Mustikkamaalle10); 

Suomen metalliteollisuustyöntekijäin liitto heinäkuun 14 p:nä järjestä-
mään kansanjuhla Mustikkamaalle n ) ; 

Helsingin raittiusseura perjantaisin klo 19—21 käyttämään Lapinlahclen-
kadun kansakoulun pihamaata lasten urheilu- ja leikkiharjoitusten järjestä-
miseen 12); 

Suomen lähetysseura kesäkuun 28 p:nä klo 15—19 järjestämään ulkoilma-
kokous Kaivopuistoon sekä panemaan toimeen ulkoilmakokouksia ja jumalan-
palveluksia Seurasaaressa kesän aikana ehdoin, että ajoista sovittiin kansan-
puistojen valvojan kanssa 13); 

Kansainvälinen raamatuntutkijain seura kesän aikana joka sunnuntai-ilta 
klo 18—21 järjestämään jumalanpalveluksia Kaisaniemenpuistoon meteoro-
logisen keskuslaitoksen viereiselle kummulle 14); 

Pelastusarmeija pitämään ulkoilmakokouksia Kaivopuistossa sunnun-
taina kesäkuun 23 p:nä klo 15.15 ja klo 23 sekä erinäisissä muissa paikoissa 
kesäkuun 1 p:n ja lokakuun 30 p:n välisenä aikana 15); 

Suomen vapaakirkon Helsingin seurakunta kesäkuun 15 p:nä klo 19 
järjestämään ulkoilmakokous Seurasaareen 16); sekä 

Helsingin ruotsalainen baptistiseurakunta heinäkuun 1 p:n ja syyskuun 
30 p:n välisenä aikana torstaisin ja sunnuntaisin klo 18—22 pitämään hallus-
saan erästä Vedutan kahvilan ja patterien välisen tien eteläpuolella ja Läntisestä 
Kaivopuistosta miesten uimalaitokselle vievän tien itäpuolella olevaa aluetta17). 

Lumenkaatopaikat. Rahatoimikamari päätti1 8) , että hevosilla kuljetettuja 
lumikuormia sai kaataa seuraaviin paikkoihin: Taivallahden rantaan pohjoisen 

Rkmrin pöytäk. 10 p. syysk. 1,571 §. — 2) Rkmrin jstn pöytäk. 30 p. toukok. 
4,989 §. — 3) S:n 30 p. toukok. 4,990 — 4) S:n 3 p. huhtik. 4,123 §. — 5) S:n 16 p. tou-
kok. 4,774 §. — 6) S:n 3 p. huhtik. 4,124 §. — 7) S:n 2 p. toukok. 1,590 §. — 8) S:n 8 p. 
toukok. 4,619 §. — 9) Rkmrin pöytäk. 31 p. toukok. 1,079 §. — 10) Rkmrin jstn pöytäk. 14 
p. kesäk. 5,230 §. — n ) S:n 14 p. kesäk. 5,231 §. —1 2) Rkmrin pöytäk. 18 p. kesäk. 1,238 §. 
— 13) Rkmrin jstn pöytäk. 2 p. toukok. 4,599 § ja 14 p. kesäk. 5,236 §. — 14) S:n 30 p. tou-
kok. 4,988 §. — 15) S:n 6 p. kesäk. 5,136 ja 5,140 §. — 16) S:n 7 p. kesäk. 5,191 §. — 
17) S:n 2 p. heinäk. 5,486 §. — 18) Rkmrin pöytäk. 13 p. jouluk. 2,358 §. 
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purkaussillan luo; Ruoholahteen metsähallituksen halkovarastopaikan luo; Län-
sisatamaan korttelin nro 263 länsiosaan Mittaajankadun varrelle; Länsisata-
maan Neptunin- ja Tarmonkatujen risteykseen; Telakkakadun päässä olevan 
laiturin länsipuolelle; Katajanokan rantaan Linnankadun pohjoispuolelle; Ter-
vasaaren pohjoispuolelle; Silta vuorenrantaan Maurinkadun päähän; Siltavuo-
rensatamaan Näkinkujan päähän; Hanasaaren pohjoispuolelle; Sörnäisten 
satamaan Käenkujan venesillan pohjoispuolelle; kortteleihin nrot 322 ja 353 
Helsinginkadun varrelle; kortteliin nro 389 Aleksis Kiven kadun varrelle; kort-
teliin nro 708 Mäkelänkadun varrelle; Kyläsaaren ja mannermaan väliselle 
jäälle; Käpylän kortteliin nro 827; kulkutautisairaala-alueen pohjoisosaan; 

että moottoriajoneuvoilla kuljetettua lunta sai kaataa: Taivallahden 
eteläisen purkauslaiturin luo; Salmisaaren etelärantaan Itämerenkadun varrelle; 
Länsisatamaan Saukon länsirannalle Mittaajankadun varrelle; Länsisata-
maan Neptunin- ja Tarmonkatujen risteykseen; Helsinginniemen ja Munkki-
saaren väliselle rannalle Telakkakadun päässä olevan laiturin länsipuolelle; 
Katajanokan rantaan Linnankadun pohjoispuolelle; Silta vuorenrantaan Mau-
rinkadun päähän; insinööritoimisto A. A. Palmbergin Sörnäisten rantatien 
varrella sijaitsevan varastoalueen eteläpuolella olevan laiturin luo; 

osoittaa yksinomaan puhtaanapitolaitoksen omiin tarpeisiin seuraavat 
kaatopaikat: Töölönlahden rannan vastapäätä Turuntien tonttia n:o 24; erään 
Seurasaarentien varrella sijaitsevan alueen; Sirpalesaarta vastapäätä olevan 
niemen länsiosan; Helsingin laivatelakan alueen; sekä erään Keisarinkarinlai-
turin luona olevan alueen. 

Edelleen kamari päätti, että lumenkaadon tuli tapahtua klo 7:n ja klo 
19:n välillä ja kielsi vastuun uhalla kaatamasta lunta osoitettuja paikkoja 
ympäröivälle jäälle. 

Luistinradat ja kelkkamäet. Ulkoilmakahvila Mississipin omistajat A. Ek-
man ja I. Nyström oikeutettiin x) pitämään n. 3,000 m2:n laajuista luistinrataa 
Humallahden jäällä ja kelkkamäkeä Humalvuorella ehdoin, että he noudatti-
vat rakennuskonttorin ja urheilulautakunnan mahdollisesti antamia, rataa ja 
mäkeä koskevia määräyksiä. Yleisön tuli saada maksutta käyttää hyväkseen 
luistinrataa ja kelkkamäkeä joka päivä klo 18:aan asti. 

Herra H. Granrothille myönnettiin 2) lupa pitää luistinrataa Merisata-
massa ehdoin, että radan pukeutumishuoneet. pidettiin lämpiminä sekä että 
radan hoidosta pidettiin riittävästi huolta. 

Luistinseura Helsingfors skridskoklubb oikeutettiin 3) talveksi 1929—30 
järjestämään luistinrata Johanneksenkirkon viereiselle urheilukentälle ja 
ylläpitämään sitä ehdoin, että seura korvasi kentälle ja viereisille istutuk-
sille tästä kenties koituvat vahingot ja keväällä panetti kentän entiseen kun-
toonsa -noudattaen kaupunginviranomaisten mahdollisesti antamia ohjeita. 

Yhdistys Helsingin luistelijat oikeutettiin4) talvella 1929—30 pitämään 
luistinrataa Kaisaniemenlahdella. 

Omnibusautoliikenne. Rahatoimikamari epäsi5) insinööri N. Garoffin ano-
muksen, että hänet oikeutettaisiin seisottamaan kaksi omnibusautoa Eteläran-
nan kauppahallin luo n. 5 minuutiksi joka matkalla sekä että omnibusautoille 
hyväksyttäisiin erityiset seisotuspaikat, koska insinööri Garoff ei ollut esittänyt 
mitään todistusta siitä, että hän oli saanut maistraatilta luvan paikallisliiken-
teen harjoittamiseen Helsingissä. 

x) Rkmrin jstn pöytäk. 30 p. tammik. 3,279 §. — 2) Rkmrin pöytäk. 4 p. tammik. 19 §. 
— 3) S:n 10 p. jouluk. 2,328 §. — 4) S:n 20 p. jouluk. 2,415 §. — 5) S:n 8 p. maalisk. 490 §. 
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Samalla kamari päätt i1) , että kamarille oli hankittava luettelo kaikista 
niistä henkilöistä, jotka olivat saaneet maaherralta luvan harjoittaa linja-auto-
liikennettä maaseudun ja Helsingin välillä. 

Maistraatille antamassaan lausunnossa rahatoimikamari päät t i 2 ) puoltaa 
Osakeyhtiö Omnibus aktiebolagin anomusta saada kesäkuukausina sunnuntai-
sin harjoittaa linja-autoliikennettä Erot tajan ja Seurasaareen vievän sillan 
itäpään välillä. 

Lupa jäiden ottamiseen. Seuraavat toiminimet ja yksityishenkilöt oikeu-
tettiin talvella 1928—29 ottamaan jäitä alla mainituista paikoista seuraavista 
maksuista: 

Herra A. E. Lindholm kahdelta jääradalta, joista toinen sijaitsi Vanhan-
kaupungin selällä, toinen Humallahdella ja jotka kumpikin käsittivät 1,000 m2, 
30 pennin maksusta m2:ltä eli yhteensä 600 markasta 3); 

Osakeyhtiö Hugo Bastmanin höyrypanimo 3,000 m2:n laajuiselta Vanhan-
kaupunginselän alueelta 30 pennin maksusta m2:ltä eli yhteensä 900 mar-
kasta 4); sekä 

Herra P. Nyman 1,750 m2:n laajuiselta Vantaanjoen alueelta 40 pennin 
maksusta m2:ltä eli yhteensä 700 markasta 5). 

Aug. Ludv. Hartwallin kivennäisvesitehdasosakeyhtiö oikeutettiin 6) tal-
vella 1929—30 ottamaan jäitä 4,000 m2:n laajuiselta alueelta Vantaanjoen 
Pikkukoskenlahdesta 40 pennin maksusta m2:ltä eli yhteensä 1,600 markasta. 

Kaikissa tapauksissa määrättiin luvan myöntämisen ehdoksi, että vuokra-
maksut oli suoritettava ennakolta kaupunginkassaan, että jääradat huolelli-
sesti aidattiin kuusilla kaupungin kalastuksenkaitsijan antamien ohjeiden 
mukaisesti sekä että kaikkia mainitun virkailijan antamia määräyksiä nou-
datettiin. 

Lupa puiden kaatamiseen, puiden istuttamiseen y. m. Sähkölaitokselle 
huomautettiin 7), että milloin sen työt vaativat kaupungin puistoissa tai muilla 
kaupungin omistamilla tai vuokraamilla alueilla olevien puiden kaatamista tai 
oksimista, asianomaisille oli siitä ilmoitettava ja tarpeen vaatiessa hankittava 
heidän suostumuksensa sekä tärkeimmissä tapauksissa kaupunginpuutarhurin 
lausunto. 

Rahatoimikamari oikeutti8) kiinteistöosakeyhtiö Gripin istuttamaan 
muutamia puita Turuntielle talon n:o 29 edustalle sekä saamaan taimet ilmai-
seksi kaupungin taimistosta, kuitenkin ehdoin, ettei puita istutettu liian lähelle 
jalkakäytävällä olevia pylväitä sekä että yhtiö vastasi kaikista työn aiheutta-
mista kustannuksista ja suoritti istutuksen kaupunginpuutarhurin antamien 
ohjeiden mukaisesti. 

Kansakoulunjohtaja T. Terhenvuo oikeutettiin 9) istuttamaan 30 tammen-
tainta Korkeasaareen ehdoin, että kansanpuistojen valvojan antamia ohjeita 
tarkasti noudatettiin. Taimet herra Terhen vuon tuli10) saada ilmaiseksi kaupun-
gin taimistosta. 

Rahatoimikamari p ä ä t t i n ) , että Herttoniemen-Marjaniemen tietä varten 
luovutetulla maalla olevat puut sai käyttää itse tien rakentamiseen. 

Hiekanottopaikat y. m. Rahatoimikamarin saatua tietoonsa, että kaksi 
autokuormallista multaa oli yön aikana luvatta kuljetettu eräästä Mustikka-

Rkmrin pöytäk. 8 p. maalisk. 490 §. — 2) S:n 28 p. kesäk. 1,260 §. — 3) Rkmrin 
jstn pöytäk. 23 p. tammik. 3,210 §. — 4) S:n 6 p. helmik. 3,339 §. — 5 ) S:n 13 p. helmik. 
3,439 §. — 6) S:n 14 p. marrask. 7,311 §. — 7) S:n 12 p. tammik. 101 §. — 8) Rkmrin 
pöytäk. 15 p. helmik. 322 §; vrt . v:n 1926 kert. s. 153. — 9) Rkmrin jstn pöytäk. 14 p. 
toukok. 4,748 §. — 10) S:n 16 p. toukok. 4,786 §. — n ) Rkmrin pöytäk. 7 p. tonkok. 923 §. 
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iraalla olevasta perunapellosta mainitussa saaressa olevan ravintolan edustalle, 
kamari päät t i x ) antaa ravintolan vuokraajalle, Helsingin työväenyhdistyk-
selle, ankaran varoituksen sekä velvoittaa yhdistyksen maksamaan kyseisestä 
mullasta kaupungille korvausta 250 markkaa. 

Rakennuskonttorin satamarakennusosasto oikeutettiin nostamaan 2) me-
renpohjasta Melkön ja Pihlajasaaren väliltä sekä vaihtoehtoisesti myöskin 
Kruunu vuoren selältä enintään 250,000 m3 hiekkaa sekä kesällä varastoimaan 3) 
n. 20,000 m3 Hietaniemelle. 

Metsästysoikeudet. Hammaslääkäri T. Ekman oikeutettiin 4) vuonna 1929 
harjoittamaan varis- ja rastasmetsästystä vuokraamallaan 5) alueella. 

Palopäällikkö G. Waseniukselle myönnettiin6) lupa samana vuonna harjoit-
taa metsästystä Viikin latokartanon mailla sekä linnustusta Vanhankaupungin 
selällä, Herttoniemen ja Kulosaaren tilain vedet mukaan luettuina, 100 mar-
kan ennakkovuokramaksusta. 

Metsästysoikeus kaupungille kuuluvalla osalla Pikkuhuopalahtea ynnä sen 
ranta-alueilla vuokrattiin 7) luutnantti R. L. Lerchelle vuodeksi 1930 500 mar-
kan vuokramaksusta sekä ehdoin, ettei alueen lintukantaa vaarannettu sekä 
et tä vuokraaja luvattoman metsästyksen ehkäisemiseksi järjesti alueelle tehok-
kaan valvonnan. 

Lupa rakennusten teettämiseen. Purjehdusseura Helsingfors segelklubb 
oikeutettiin 8) rakennuttamaan venevaja Ison-Pässin saareen. 

Opiskelija V. Klevström oikeutettiin9) rakennuttamaan Varsasaareen 
virvoitusjuomani myyntikioski viiden vuoden ajaksi 5,000 markan vuosi-
korvauksesta. 

Purjehdusseura Nyländska jaktklubben oikeutettiin rakennuttamaan 
Lägharu-nimiselle luodolle starttipaviljonki sekä lauttasillan rantapatsas sekä 
käyttämään luotoa kilpapurjehduksia toimeenpantaessa purjehduskauden 
aikana ehdoin, että muutkin purjehdusseurat saivat kohtuullisesta korvauk-
sesta järjestää kilpapurjehduksensa samalta luodolta ja että seura*kuuden kuu-
kauden kuluttua määräyksen saamisesta luovutti luodon kaupungin vapaasti 
käytettäväksi. 

Rouva H. Scheininille myönnettiin n ) lupa kioskin rakennuttamiseen Laut-
tasaareen ja kahvilaliikkeen harjoittamiseen siinä 5,000 markan vuosimaksusta 
vuoden 1929 kesäkuun 1 p:n ja vuoden 1934 kesäkuun 1 p:n välisenä aikana eh-
doin, että rakennus vuokrakauden päätyt tyä korvauksetta joutui kaupungin 
omaisuudeksi sekä että kioskissa sovellettiin samoja tavarainhintoja kuin 
muissa kansanpuistojen ravintoloissa. 

Lupa rakennusten säilyttämiseen. Vuokraaja J . Hellsten oikeutettiin 12) 
toistaiseksi pitämään omistamansa rakennus Strömstenin viljelysten n:o 6:ksi 
merkityllä entisellä vuokrapalstalla 500 markan kuukausimaksusta sekä kuu-
kauden irtisanomisajoin. 

Tohtori E. Sillman oikeutettiin13) pitämään eräs Länt. Pihlajasaaressa oleva 
saunarakennus paikallaan vuoden 1929 loppuun sekä luovuttamaan se saareen 

1) Rkmrin jstn pöytäk. 7 p. kesäk. 5,188 § ja rkmrin pöytäk. 30 p. heinäk. 1,417 §. — 
2) Rkmrin pöytäk. 2 p. heinäk. 1,325 §. — 3) S:n 9 p. heinäk. 1,337 §. — 4) Rkmrin jstn 
pöytäk. 13 p. maalisk. 3,806 §. — 5) Ks. v:n 1926 kert. s. 142. — 6 ) Rkmrin jstn pöytäk. 6p . 
kesäk. 5,138 §. — 7) S:n 18 p. syysk. 6,428 § ja 25 p. syysk. 6,542 §. 8) S:n 13 p. helmik. 
3,448 §. — 9) S:n 30 p. huhtik. 4,581 §. —1 0) Rkmin pöytäk. 7 p. toukok. 921 §. — u ) Rkm-
rin jstn pöytäk. 31 p. toukok. 5,049 §, ks. myös 23 p. elok. 5,774 §, 1 p. lokak. 6,664 § ja 9 
p. jouluk. 7,634 §. —- 12) Rkmrin pöytäk. 14 p. toukok. 956 §. — 13) Rkmrin jstn pöytäk. 
14 p. kesäk. 5,232 §. 
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sijoitetun lastensiirtokin käytettäväksi ehdoin, että hän saamansa oikeuden 
korvaukseksi suoritti kaupunginkassaan 500 markkaa. 

Kalastajat H. A. ja G. Löfström, E. Holmström, G. Tullander, E. Hell-
ström ja M. From oikeutettiin *) toistaiseksi aikaisemmin voimassa ollein 
ehdoin asumaan Hernesaaressa, kunnes rakennuskon ttori pani siellä töitä käyn-
tiin, edellyttäen kuitenkin, että vuokraajat sitoutuivat rahatoimikamarin 
kehoituksesta heti ilman irtisanomisaikaa muuttamaan sekä poistamaan raken-
nuksensa ja luovuttamaan vuokra-alueet kaupungin vapaasti käytettäväksi 
uhalla, että kaupungilla muuten oli oikeus poistaa rakennukset ja siistiä alue 
asianomaisten vuokraajain kustannuksella. 

Vuokrasopimus sanottiin2) sittemmin irti joulukuun 1 p:ään. 
Varatuomari V. Takanen ja arkkitehti A. Toivonen oikeutettiin3) toistai-

seksi kuuden kuukauden irtisanomisajoin ja 600 markan vuosimaksusta pitä-
mään eräs asuinrakennus Eevankadun tontilla n:o 4, vaikka rakennus osaksi 
ulottui tontinrajan ulkopuolelle. 

Sitäpaitsi eräät muut kaupungin maan vuokraajat saivat4) luvan lyhyehkö-
jä aikoja pitää rakennuksensa asianomaisilla vuokra-alueilla. 

Kioskin siirto. Rahatoimikamari päät t i 5 ) kehoittaa Raitiotie- ja omnibus-
osakeyhtiötä siirtämään omistamansa Hämeentiellä olevan kioskin kortteliin 
n:o 581. 

Rakennusten poistaminen. Koska seppä P. Mäkinen rahatoimikamarin 
kehoituksesta6) huolimatta ei ollut ennen syyskuun 15 p:ää poistanut raken-
nuksiaan Hietaniemen varastopaikalta n:o 28, kamari päätti Mäkisen kanssa 
tehdyssä vuokrasopimuksessa olevan määräyksen nojalla antaa rakennus-
konttorille tehtäväksi purkaa kyseiset rakennukset sekä viedä aineet Mäkisen 
osoittamaan paikkaan tai, jos hän kieltäytyi määräämästä paikkaa, jollekin 
kaupungin alueelle, sekä aikanaan lähettää kamarille laskun tämän tehtävän 
aiheuttamista kustannuksista, jotka perittäisiin Mäkiseltä. 

Samaten oli meneteltävä johtaja O. E. Tannerin 7) suhteen, joka oli laimin-
lyönyt ennen heinäkuun 22 p:ää poistaa rakennuksensa Flemingin kadun ton-
tilta n:o 14, sekä herra G. Grönlundin 8) suhteen, joka ei ollut ennen kesäkuun 1 
p:ää poistanut rakennuksiaan Ruoholahden varastopaikalta n:o 4 a. 

Rahatoimikamari päätti 9), että en t. desinfioimismajala ulkohuoneraken-
nuksineen heti tarjottaisiin huutokaupalla enimmän tarjoavalle ehdoin, että 
rakennukset purettiin ja kuljetettiin pois ennen heinäkuun loppua. 

Rakennuskonttorille annettiin 10) tehtäväksi heti sopivimmaksi katsomal-
laan tavalla poistaa Jätkäsaaren uimalaitos. 

Petroolisäiliöiclen rakentamisluvat. Suomen pet roolin tuon ti osakeyhtiö 
oikeutettiin n ) rakennuttamaan Sörnäisten niernekkeelle 5,000 tonnia petroolia 
vetävä säiliö aikaisemmin sallitun 1,500—2,000 tonnin säiliön sijaan ehdoin, 
että säiliö varustettiin tarpeellisilla suojalaitteilla palopäällikön tarpeelliseksi 
katsomalla tavalla. 

Rahatoimikamari ilmoitti12) tiedustelun johdosta, ettei sillä ollut mitään 
muistuttamista sitä vastaan, että Osakeyhtiö K. H. Renlund aktiebolagille 

Rkmrin jstn pöytäk. 18 p. syysk. 6,429 §. - 2) S:n 11 p. marrask. 7,214 §. — 3) S:n 
27 p. marrask. 7,496 §. — 4) S:n 16 p. tammik. 3,144 §, 6 p. helmik. 3,338 § ja 14 p. kesäk. 
5,232 § sekä rkmrin pöytäk. 14 p. toukok. 956 §. — 5) Rkmrin jstn pöytäk. 20 p. helmik. 
3,500 §. — 6) S:n 6 p. kesäk. 5,133 § ja 25 p. syysk. 6,538 — 7) Rkmrin pöytäk. 2 p. 
huhtik. 659 § ja rkmrin jstn pöytäk. 25 p. syysk. 6,539 §. — 8) Rkmrin jstn pövtäk. 24 p. 
huhtik. 4,451 § ja 25 p. syysk. 6,541 §. — 9) Rkmrin pöytäk. 18 p. kesäk. 1,213 §. — 10) S:n 
18 p. kesäk. 1,216 §. — n ) S:n 9 p. heinäk. 1,339 §. — 12) S:n 23 p. heinäk. 1,379 §. 
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myönnettiin lupa maanalaisen 1,000 litran petroolisäiliön järjestämiseen 
Hämeentien tontille n:o 67. 

Bensiinin]'akeluasemat. Toiminimi Auto Comnierce oikeutettiin asetta-
maan ent. kaasulaitoksen tontille bensiininjakelulaite ehdoin, että tä tä käytet-
tiin ainoastaan toiminimen omiin tarpeisiin. Vuokramaksu vahvistettiin 
6,000 markaksi vuodessa maaliskuun 1 p:stä lukien ja irtisanomisaika yhdeksi 
kuukaudeksi. 

Edelleen kamari myöntyi2) anomukseen, että kulkutautisairaalan alueelle 
korvauksetta saisi rakentaa bensiinin säilytys- ja jakeluaseman, ehdoin, että 
asemaa käytettiin ainoastaan kaupungin sairaalain tarpeisiin sekä että lupa 
lakkasi olemasta voimassa kolme kuukautta irtisanomisen jälkeen. 

Suomalainen öljytehdas E. Grönblom osakeyhtiön hallussa olevan Turun-
tien varrella sijaitsevan bensiininjakeluaseman vuokramaksua alennettiin3) 
13,500 markkaa eli 26,500 markkaan vuodelta 1929, koska kaupungin vesi-
johtotyöt olivat estäneet asemalle suuntautuvaa liikennettä. 

Maistraatille annetuissa lausunnoissa rahatoimikamari puolsi alla lueteltu-
jen henkilöiden anomuksia saada järjestää bensiinin jakeluasemia seuraaviin 
paikkoihin: johtaja A. Gyllenberg Hämeentien varrelle korttelin n:o 250 tontille 
n:o 30 4); Osakeyhtiö Autokoritehdas Aleksis Kiven kadun varrelle korttelin 
n:o 368 tontille n:o 11 5); Suomen kivennäisöljyosakeyhtiö kortteliin n:o 369 It. 
Brahenkadun varrelle, Penger- ja Helsinginkatujen risteykseen, Mäkelän- ja 
Pohjolankatujen risteykseen, Etelärannan tontille n:o 12, Liisankadun 
taloon n:o 14, Hietalahdenkadun taloon n:o 7, Mechelininkadun tontille 
n:o 27, Sörnäisten n. s, panimoalueelle sekä Tehtaankadun talossa n:o 11—13 
olevaan autotalliin 6); herra R. Rahikainen Hietalahdenrannan varrelle kort-
telin n:o 83tontille n:o 1 A7); herra E. Nyberg Eerikinkadun varrelle korttelin 
n:o 156 tontille 11:0 25 8); johtaja E. Nordling Kaisaniemenkadun tontilla 
n:o 9 olevaan autotalliin9); Vallilan autohalli ja korjaamo Eurantien 
varrelle korttelin n:o 581 talossa n:o 7 olevaan autohalliin 10); Osakeyhtiö 
Lapinlahdenkatu 8 Lapinlahdenkadun tontille n:o 8 n ) ; Asunto-osakeyhtiö 
Vaasankatu 21 Vaasankadun tontille n:o 2112); Suomen petroolintuonti-
osakeyhtiö Masut Meritullinkadun tontille n:o 1 ehdoin, että ainoastaan 
yksi auto kerrallaan ajoi tontille ja että tämä tapahtui ainoastaan Pohjois-
rannalta käsin, Siltasaarenkadun tontille 11:0 3—5 sekä Merimiehenkadun ton-
tille n:o 2913); sekä Hiili ja koksi osakeyhtiö makasiiiiikortteliin n:o 257Neptu-
ninkadun varrelle 14). Samaten kamari puolsi Aktiebolaget Triga osakeyhtiön 
anomusta 15), että yhtiö oikeutettaisiin rakentamaan Unioninkadun varrelle 
korttelin n:o 45 tontille n:o 3 kolme maanalaista säiliötä eetterin v. m. tulen-
arkojen nesteiden säilyttämistä varten; sekä herra P. Rahikaisen anomusta 16) 
saada säilyttää bensiiniä tynnyreissä eräässä Sörnäisten keskusvankilan 
alueella olevassa makasiinissa. 

Sitävastoin kamari ei katsonut1 7) sopivaksi bensiininjakeluasemain sijoit-

!) Rkmrin pöytäk. 22 p. maalisk. 591 §. — 2) S:n 3 p. toukok. 894 §. — 3) S:n 20 
p. syysk. 1,626 §. — 4) S:n 25 p. tammik. 184 §. — 5) S:n 1 p. maalisk. 425 §. — 6) S:n 8 
p. maalisk. 500 §, 7 p. kesäk. 1,147 §, 8 p. maalisk. 501 §, 28 p. kesäk. 1,286, 1,288, 1,289 
ja 1,290 §, 2 p. heinäk. 1,317 § ja 17 p. syysk. 1,609 §. — 7) S:n 5 p. huhtik. 677 §. — 8 ) S:n 
14 p. toukok. 957 §. — 9) S:n 4 p. kesäk. 1,122 §. — 10) S:n 18 p. kesäk. 1,240 §. — n ) S:n 
28 p. kesäk. 1,287 §. —1 2) S:n 28 p. kesäk. 1,294 §. —1 3) S:n 28 p. kesäk. 1,295 §, 2 p. heinäk. 
1,319 § ja 29 p. marrask. 2,250 §. —1 4) S:n 2 p. heinäk. 1,316 §. —1 5) S:n 13 p. syysk. 1,576 §. 
—1 6) S:n 29 p. marrask. 2,249 §. — 17) S:n 1 p. maalisk. 426 ja 427 §, 22 p. maalisk. 590 §, 
7 p. kesäk. 1,142 §, 28 p. kesäk, 1,291, 1,292 ja 1,293 §, 6 p. syysk. 1,546 § sekä 29 p. 
marrask. 2,251 ja 2,252 §. 
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tamista Vuorimiehenkadun tontille n:o 12, Vuorimiehen-, Ullan- ja Muuka-
laiskatujen risteykseen, Mäkelänkadun ja Hämeentien risteykseen, Kalastaja-
torille, Hämeentien tontille n:o 9, Siltasaarenkadun tontille n:o 12, Humaliston 
huvilapalstalle 11:0 2, Kivelänkadun varrelle korttelin n:o 473 tontille n:o 1 
sekä Helsinginkadun varrelle korttelin 11:0 343 tontille n:o 2. 

Myöskään kamari ei v o i n u t p u o l t a a Aktiebolaget Oil & Autocommerce 
osakeyhtiön anomusta saada kaivaa Sörnäisten n. s. panimoalueelle maahan 
10 20,000 litran vetoista bensiinisäiliötä. 

Maistraatin evättyä Suomen kivennäisöljyosakeyhtiöltä luvan bensiinin-
jakeluaseman ja 2,500 litran vetoisen maanalaisen säiliön järjestämiseen 
Hämeentien varrelle tontille n:o 9 (osoite nro 12), ja yhtiön valitettua tästä 
päätöksestä Uudenmaan läänin maaherralle tämä oli kumoten maistraatin 
päätöksen myöntynyt yhtiön anomukseen. Rahatoimikamari päät t i 2 ) tyytyä 
maaherran päätökseen. 

Samaten kamari päätti 3) tyytyä maaherran päätökseen, joka kumoten 
maistraatin kiellon oli oikeuttanut tukkukauppias O. Parkkisen rakennutta-
maan omistamalleen Siltasaarenkadun tontille nro 12 (osoite nro 16) Fennia-
järjestelirän mukaisen bensiinisäiliön. 

Hyväksyttyjä piirustuksia. Rahatoimikamari hyväksyi vuoden varrella 
Vallilan 4), Toukolan 5), Käpylän 6), Kumpulan 7), Reimarsin tilan 8) ja Rus-
keasuon 9) vuokra-alueille, muille asunto- ja huvila-alueille 10) sekä varasto-
ja teollisuusalueille n ) teetettävien uudisrakennusten piirustuksia ja sikäläisten 
vanhempien rakennusten muutospiirustuksia, Käpylän kortteliin nro 824Met-
solantien tontille nro 14 rakennettavan seurakuntatalon 12) ja kunnalliskodin alu-
eelle rakennettavan juurikasvikellarin y. m.13) piirustukset, Sofianlehdon pien-
tenlastenkodin muutetut pääpiirustukset14), erään Töölön sokeritehtaan alueella 
olevan rakennuksen muutospiirustukset15), Länsisatamaan teetettävän muun-
taja-aseman 16) piirustukset, erään Pelastusarmeijan vuokra-alueella kortte-
lissa nro 178 olevan rakennuksen muutospiirustukset17), kortteliin nro 178 
rakennettavan autovajan1 8) ja Suomen petroolintuonti osakeyhtiö Masutin Sör-
näisten niemekkeellä olevalle vuokra-alueelle nro 1 rakennettavan pumppu-
huoneen19) piirustukset, Suomen Nobel Standard osakeyhtiön Sörnäisten nie-
mekkeelle teetettävien uudisrakennusten piirustusten muutoksen20) sekä 
saman yhtiön Sörnäisten satamassa olevan öljytehtaan lisärakennus- ja muutos-

Rkmrin pöytäk. 2 p. heinäk. 1,318 §. — 2) S:n 1 p. marrask. 1,981 §. — :J) S:n 22 
p. marrask. 2,181 §. — 4) S:n 1 p. helmik. 228 § ja rkmrin jstn pöytäk. 28 p. kesäk. 5,363 
ja 5,413 § sekä 20 p. elok. 5,772 §. — 5) Rkmrin jstn pöytäk. 20 p. helmik. 3,589 §, 4 p. svysk. 
5,950 §, 17 p. lokak. 6,807 ja 6,808 § sekä 30 p.l okak. 6,998 ja 6,999 §. — 6) S:n 17 p. 
huhtik. 4,303 §, 2 p. toukok. 4,587 § ja 2 p. heinäk. 5,493 §. — 7 ) S:n 16 p. tammik. 3,161 
§, 27 p. helmik. 3,588 §, 13 p. maalisk. 3,816—3,818 §, 27 p. maalisk. 3,999—4,007 §, 24 p. 
huhtik. 4.467 §, 2 p. toukok. 4,569 §, 8 p. toukok. 4,638 §, 23 p. toukok. 4,890—4,893 §, 6 p. 
kesäk. 5,141—5,145 §, 18 p. kesäk. 5,272 § ja 11 p. syysk. 6,111 §. — 8 ) S:n 13 p. helmik. 3,449 §, 
20 p. helmik. 3,508 §, 3 p. huhtik. 4,119 §, 30 p. lokak. 6,995 ja 6,996 §, 21 p. marrask. 7,363 
ja 7,364 § sekä 4 p. jouluk. 7,533 §. — 9) S:n 11 p. jouluk. 7,648 §. — 10) S:n 9 p. tammik. 
3,087 §, 6 p. maalisk. 3,684 §, 17 p. huhtik. 4,378 §, 24 p. huhtik. 4,468 §, 28 p. kesäk. 5,410 §, 
13 p. elok. 5,669 §,4 p. syysk. 5,949 §, 6 p. marrask. 7,131 § ja 21 p. marrask. 7,362 sekä 
rkmrin pöytäk. 13 p. elok. 1,439 §. — n ) Rkmrin jstn pöytäk. 18 p. kesäk. 5,269 ja 5,270 §, 
28 p. kesäk. 5,364, 5,411 ja 5,412 §, 23 p. heinäk. 5,643 §, 13 p. elok. 5,670 §, 4 p. syysk. 5,923 
ja 5,947 §, 2 p. lokak. 6,584 §, 17 p. lokak. 6,805 §, 6 p. marrask. 7,130 §, 14 pf marrask. 
7,244 §, 21 p. marrask. 7,361 § ja 4 p. jouluk. 7,534 § sekä rkmrin pöytäk. 4 p. kesäk. 
1,120 § ja 13 p. syysk. 1,574 §. — 12) Rkmrin pöytäk. 28 p. kesäk. 1,299 §. — 1 3 ) Rkmrin 
jstn pöytäk. 4 p. syysk. 5,948 § ja rkmrin pöytäk. 15 p. helmik. 323 §. —14) Rkmrin pöytäk. 
5 p. huhtik. 675 §. — 1 5 ) Rkmrin jstn pöytäk. 8 p. toukok. 4,639 §. — 16) Rkmrin pöytäk. 
3 p. syysk. 1,516 §. — 1 7 ) Rkmrin jstn pöytäk. 30 p. lokak. 6,997 §. —1 8) S:n 17 p. lokak. 
6,806 §. — 19) S:n 4 p. jouluk. 7,535 §. — 20) Rkmrin pöytäk. 20 p. elok. 1,469 §. 
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piirustuksetx), Hermannin lentoaseman viereen rakennettavan väliaikaisen 
pajan2) , Merisatamaan teetettävän halkosaha vajan 3), Munkkisaaren eteläpuo-
lella olevalle täytetylle alueelle teetettävän makasiinirakennuksen4), Hieta-
niemenkareille teetettävän venehuoneen ja vart i jantuvan5) , Herttoniemeen 
teetettävän varastorakennuksen6) ja Ison-Pässin saareen teetettävän vene-
va jan 7 ) piirustukset, Kaisaniemen ravintolan lisärakennuspiirustukset8), 
Korkeasaareen teetettävän näköalatornin 9) sekä Lauttasaareen rakennettavan 
kahvilakioskin 10) piirustukset. 

Sitäpaitsi rahatoimikaixiari hyväksyi11) piirustuksen, joka koski sähköjoh-
tojen vetämistä Vuori- ja Kaisaniemenkatujen alitse. 

Terveydenhoitolautakunnan oikeus rakennuspiirustusten tarkastamiseen. 
Koska terveydenhoitosääntö oikeutti terveydenhoitolautakunnan antamaan 
lausuntonsa kunnan suunnittelemien sairaalain, koulujen, lastenkotien y. m. s. 
rakennusten piirustuksista, rahatoimikamari päätt i1 2) kehoittaa esittelijöitä 
aina hankkimaan lautakunnan lausunnot mainitunlaatuisista asioista. 

Nobel Standard osakeyhtiö Suomessa anoi vahvistusta Sörnäisten niemek-
keellä olevalle vuokra-alueelleen rakennettavien säiliöiden, jakeluhuoneiden 
y. m. piirustuksille, ja rahatoimikamari päätti1 3) hyväksyä kyseiset piirustuk-
set ehdoin, että säiliöiden ympärysmuurit rakennettiin betonista ja määrätyin 
välimatkoin varustettiin tukipilareilla; että säiliön ja suojamuurin välisen tilan 
pohja tehtiin täysin tiiviiksi; että kaikki palotoimikunnan antamassa lausun-
nossa mainitut puurakennukset poistettiin sekä että yhdistetyssä työpaja- ja 
autovajarakennuksessa autovaja kokonaan eristettiin työpajaosastosta ja sen 
ikkunat tehtiin lankalasista. Sitäpaitsi yhtiötä kehoitettiin ilmoittamaan 
kamarille, milloin uuden säiliön rakentamiseen ryhdyttiin, sekä ennen sen 
ottamista käytäntöön poistamaan Sörnäisten niemekkeeltä kaikki edellä 
mainitut puurakennukset, jotka sijaitsivat yhtiön vuokra-alueen itäpuolella 
tämän ja sataman välillä. 

Suomen petroolintuonti osakeyhtiö Masut1*) oikeutettiin rakennuttamaan 
autovaja ja varastorakennus Sörnäisten niemekkeelle kortteliin n:o 1 ehdoin, 
että rakennukset tehtiin kokonaan tulenkestävästä aineesta; että ainoastaan 
öljylämmitys oli sallittu alueella; että lämmityslaitteet tehtiin uudenaikaisten 
periaatteiden mukaisesti; sekä että toiminimi rakennuksen 11:0 6 suhteen nou-
datti palopäällikön antamia, talon varustamista tulen sammu tuskojeilla sekä 
tulenkestävän aineen käyttämistä oviin ja ikkunoihin koskevia määräyksiä. 

Lupa tornirakennusten käyttämiseen. Osakeyhtiö Euranlinna oikeutet-
tiin 15) sisustamaan ja käyttämään asuntotarkoituksiin kaksi Vallilan kortte-
tissa n:o 582 olevaa tornirakennusta. 

Rakennusajan pidentäminen. Kauppakuja osakeyhtiön ja Osakeyhtiö Kai-
saniemenkatu n:o 9:n anomuksesta rahatoimikamari pidensi16) Kaisaniemen-
kadun tonttien n:ot 11 ja 13 rakennusaikaa yhden vuoden ja myönsi samalla 
yhtiölle kauppahinnan suorittamisen lykkäystä yhden vuoden ehdoin, että yh-
tiöt antoivat kamarin hyväksymän lisävakuuden 15 %:lle maksamattomasta 

1) Rkmrin pöytäk. 8 p. marrask. 2,031 §. — 2) Rkmrin jstn pöytäk . 24 p. huht ik . 
1,469 — 3) S:n 27 p. marrask . 7,498 §. — 4) S:n 27 p. maalisk. 4,008 §. — 5) S:n 4 p. 
syysk. 5,946 §. — 6) S:n 3 p. l iuhtik. 4,122 §. — 7) Sai 13 p. helmik. 3,448 §. — 8) S:n 27 
p. maalisk. 4,009 §. — 9) S:n 31 p. toukok. 5,046 §. — 10) S:n 31 p. toukok. 5,049 §. — 
n ) Rkmrin pöytäk . 12 p. marrask . 2,084 §. — 12) S:n 14 p. toukok. 959 §. — 13) S:n 23 
p. heinäk. 1,380 §. — 14) Rkmrin js tn pöytäk . 23 p. lokak. 6,895 §. — 15) Rkmrin pöy täk . 
30 p. huht ik . 877 §. — 16) S:n 28 p. syysk. 1,682 §, 26 p. lokak. 1,917 § ja 5 p. marrask. 
1,998 §. 
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kauppahinnasta sekä suorittivat 9 %:n koron maksamatta olevalle määrälle 
erääntymispäivästä maksupäivään. 

Herra I. Niemisen anomus, että Reimarsin korttelin 11:0 19 tontin n:o 4 
rakennusaikaa pidennettäisiin yksi vuosix), sekä Asunto-osakeyhtio Rauhalan 
samaa tarkoittava, Kumpulan korttelin n:o 940 tonttia 11:08 koskeva ano-
mus2) hyväksyttiin. 

Kansakoulutalojen luovuttaminen muihin kuin koulutarkoituksiin. Seuraa-
vat yhdistykset y. m. saivat luvan käyttää hyväkseen kaupungin kansakoulu-
huoneistoja alla mainittuina aikoina: 

yhdistys Samfundet Folkhälsan i svenska Finland tammikuun 4—21 p:nä 
panemaan toimeen terveyssisar- ja sairaanhoitajatarkurssit Ratakadun kansa-
koulutalon voimistelusalissa 3); 

Naisvoimisteluseura Säkenet kerran viikossa käyttämään Töölön kansa-
koulun voimistelusalia 4); 

yhdistys Helsingin naisvoimistelijat kaksi kertaa viikossa käyttämään 
Töölön kansakoulun voimistelusalia 4); 

Töölön voimistelu- ja urheiluseura Vesa kaksi kertaa viikossa käyttämään 
Punavuorenkadun kansakoulun voimistelusalia 4); 

yhdistys Helsingin ponnistus kerran viikossa käyttämään Neljännen lin-
jan 13—15:ssa olevan kansakoulun voimistelusalia 4); 

Helsingin sokeainyhdistyksen voimisteluseura neljä kertaa viikossa käyt-
tämään Lapinlahdenkadun kansakoulun voimistelusalia 4); 

yhdistys Gymnastikföreningen i Helsingfors kaksi kertaa viikossa käyttä-
mään Topeliuksenkadun kansakoulun voimistelusalia 4); 

yhdistys Balder kerran viikossa käyttämään Ratakadun kansakoulun voi-
mistelusalia 4); 

neiti A. Elfving kerran viikossa käyttämään Ratakadun kansakoulun voi-
mistelusalia 4); 

Helsingin vapaaseurakunta kesäkuun 13—17 p:nä käyttämään Punavuo-
renkadun kansakoulua majoitustarkoituksiin 5); 

Suomen kuuromykkäliitto heinäkuun 8—11 p:nä käyttämään Kaisanie-
men, Neljännen linjan ja Annankadun kan sakoulu taloja majoitustarkoituksiin6); 

kätilökurssien osanottajat kesäkuun 3—17 p:nä asumaan Tehtaankadun 
kansakoulussa, kuitenkin edellyttäen, ettei koulun huoneistossa siihen .aikaan 
suoritettu korjauksia; vuokran tuli olla 500 markkaa koko ajalta 7); 

Suomen osuuskauppojen keskuskunta kesäkuun 6—11 p:nä, 25-vuotisjuh-
lansa aikana, käyttämään Kaisaniemen kansakoulua 11,500 markan vuokrasta 
sekä ehdoin, että huoneistot käyttämisen jälkeen hyvin siivottiin keskuskun-
nan kustannuksella ja mahdolliset vahingot korvattiin 8); 

Pelastusarmeija kesäkuun 20—26 p:ksi, vuosikokouksensa ajaksi, saamaan 
majoitustarkoituksiin käytettäväkseen Punavuorenkadun kansakoulun, kui-
tenkin edellyttäen, ettei koulussa mainittuna aikana suoritettu korjaustöitä9); 

Helsingin ruotsalainen vapaaseurakunta kesäkuun 1—3 p:nä käyttämään 
erästä Ratakadun varrella olevan Cygnaeuksenkoulun luokkahuonetta10); 

Lutherilainen evankeliumiyhdistys kesäkuun 26—29 p:nä käyttämään ma-
joitustarkoituksiin Annankadun kansakoulun neljää luokkahuonetta sekä voi-
mistelusalia11); 

Rkmrin pöytäk. 1 p. marrask. 1,978 §. — ') Rkmrin jstn pöytäk. 18 p. kesäk. 5,273 §. 
—• 3) Rkmrin pöytäk. 4 p. tammik. 9 §. — 4 ) S:n 8 p. helmik. 264 §. — 5) S:n 5 p. maslisk. 
469 §. — 6 ) Rkmrin jstn pöytäk. 6 p. maalisk 3,683 § ja 24 p. huhtik. 4,449 §. — 7 ) Rkmrin 
pöytäk. 26 p. maalisk. 629 §. — 8 ) Rkmrin jstn pöytäk. 17 p. huhtik. 4,336 §. —9) S:n 16 p. 
toukok. 4,781 §. — 1 0 ) S:n 23 p. toukok. 4,882 §. — n ) Rkmrin pöytäk. 4 p. kesäk. 1,104 §. 
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retkeilylautakunta saamaan muilta paikkakunnilta saapuvien kansakou-
luoppilaiden majoitukseen kesäkuun ajaksi käytettäväkseen Ratakadun kan-
sakoulun sekä heinäkuun 3 p:n ja elokuun 10 p:n väliseksi ajaksi Lapinlahden-
kadun kansakoulun *); 

voimistelunopettajaUaret E. Ahlqvist ja G. Alithan ruotsinkielisten kansa-
koulujen johtokunnan määräysten mukaisesti käyttämään jotakin mainittujen 
koulujen voimistelusaleista 2); 

oppilaitos Svenska samskolan i Helsingfors lukuvuonna 1929—30 käyttä-
mään Ratakadun kansakoulun voimistelusalia 2,500 markan korvauksesta sekä 
muuten ehdoin, että lupa voitiin peruuttaa, jos sen katsottiin aiheuttavan 
todellista hankaluutta kansakoululle, että kansakoulu vapaasti sai joskus käyt-
tää voimistelusalia omiin tarkoituksiinsa sellaisinakin aikoina, joiksi se oli 
luovutettu yhteiskoululle, sekä ettei yhteiskoulu käyttänyt telineitä, joita voimis-
telunneuvojat pitivätliian heikkoina täysikasvuisten henkilöiden käy tettäviksi3); 

suomenkielinen työväenopisto opintopiiriope tus taan varten käyttämään 
Käpylän kansakoulutalon luokkahuoneita; samalla opistoa kehoitettiin et:si 
tilassa siirtämään sama opetus Snellmaninkoulusta toiseen sopivaan huoneis 
toon4); 

Suomen partioliitto tammikuun 3—6 p:nä käyttämään Kaisaniemen sekä 
Tehtaankadun tai Punavuorenkadun kansakoulutaloja partiojohtaja- ja valis-
tuskurssien toimeenpanemiseen ehdoin, että liitto korvasi valaistus- ja siivo-
uskustannukset 5); 

urheiluseura Arbetarnas idrottsklubb kahtena iltana viikossa käyttä-
mään Porthaninkadun kansakoulun voimistelusalia6); 

Voimistelu- ja urheiluseura Kullervon poikaosasto kahtena iltana viikossa 
käyttämään Porthaninkadun kansakoulun voimistelusalia ehdoin, että seura 
suoritti valaistus- ja siivouskustannukset sekä ettei useampia kuin 20 henkilöä 
yhtaikaa voimistellut salissa; ruotsinkielisten kansakoulujen johtokunnalle 
annettiin tehtäväksi määrätä, minä päivinä seura saisi salin käy tettäväkseen 7); 

Helsingin ruotsalaisen Marttayhdistyksen Bikupan-niminen piiri yhtenä 
iltana viikossa lukuvuonna 1930—31 käyttämään ompeluiltojaan varten Rata-
kadun ruotsalaisen kansakoulun käsityösalia ehdoin, että yhdistys korvasi sii-
vous- ja valaistuskustannukset, etteivät kokousten osanottajat käyttäneet 
muita huoneita kuin käsityösalia ja sen ulkopuolella olevaa käytävää sekä 
että yhdistys heti luopui sille myönnetystä käyttöoikeudesta, jos salin käyttä-
misestä havaittiin koituvan haittaa koululle ja sen työlle8); 

Suomen naisten liikuntakasvafusliitto tammikuun 2—1 p:nä 1930 käyttä-
mään Neljännen linjan 13—15:ssä olevan kansakoulun voimistelusalia voimis-
telukurssien järjestämiseen ehdoin, että yhdistys vastasi kaikista huoneistolle 
tämän johdosta kenties aiheutuvista vahingoista ja korvasi valaistuksen ja 
siivouksen aiheuttamat kustannukset 9); 

Koulumatkailutoimisto saamaan joululoman ajaksi käytettäväkseen jon-
kin kaupungin kansakouluista; toimistoa kehoitettiin tarkemmin sopimaan 
asiasta asianomaisen kansakoulun johtajan kanssa 10); sekä 

Suomen opettajain raittiusliitto joululoman aikana järjestämään raittius-
opetus- ja -valistustilaisuuksia Tehtaankadun kansakouluun koulun johtajan 
kanssa tehdyn sopimuksen mukaisesti n ) . 

!) Rkmrin pöytäk. 4 p. kesäk. 1,110 §. — 2) S:n 20 p. syysk. 1,631 §. — 3) S:n 20 p. 
syysk. 1,632 § ja 28 p. syysk. 1,690 §. — 4) S:n 4 p. lokak. 1,725 §. — 5) S:n 4 p. lokak. 
1,727 §. — 6) S:n 11 p. lokak. 1,800 §. — 7) S:n 15 p. marrask. 2,125 §. — 8) S:n 10 p. 
jouluk. 2,325 §. — 9) Rkmrin jstn pöytäk. 11 p. jouluk. 7.649 §. — 10) S:n 11 p. jouluk. 
7,650 §. — n ) S:n 11 p. jouluk. 7,651 §. 
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Kaupungin kaikki kansakouluhuoneistot lukuun ot tamatta Punavuoren-
pa Snellmaninkatujen kansakouluja luovutettiin heinäkuun 1 ja 2 p:ksi edus-
kuntavaaleja varten *). 

Kaupungin rakennusten käyttö. Koska kaupungin sairaalain hallitus oli 
maaliskuun 1 p:n ja kesäkuun 1 p:n väliseksi ajaksi antanut istuntosalinsa vero-
tusvalmistelukunnan käytettäväksi, rahatoimikamari päät t i 2) oikeuttaa halli-
tuksen mainittuna aikana pitämään kokouksensa kamarin huoneistossa. 

Sittemmin päätettiin3), että kaupungintalossa oleva kaupungin sairaalain 
hallituksen istuntosali vuoden 1930 alusta luovutettaisiin verotusvalmistelu-
kunnalle 70,000 markan vuosivuokrasta, kun taas hallitus saisi huoneiston 
Mariankadun talosta n:o 22. 

Rahatoimikamari oikeutti4) kansankonservatorion sijoittamaan flyyge-
linsä suomenkielisen työväenopiston huoneistoon, missä konservatorion oppilaat 
saisivat käydä harjoittelemassa, ehdoin: 

ettei soittokonetta sijoitettu fysiikkasaliin, missä säilytettiin opiston ar-
vokkaita fysikaalisia opetusvälineitä; 

että konservatorio korvasi opiston vahtimestarille oppilaittensa soitonhar-
joittelullaan hänelle aiheuttaman ylimääräisen työn; 

että soitonharjoittelu oli sallittua ainoastaan klo 12:n ja klo 18:n välillä, 
enintään kahtena tuntina päivittäin; 

et tä ainoastaan niillä konservatorion oppilailla, jotka samalla opiskelivat 
työväenopistossa, oli oikeus harjoitella kyseisellä flyygelillä; 

että flyygeli siirrettiin konservatorion toimesta ja tarpeellista varovaisuutta 
noudattaen sekä että tarkoituksenmukaiset alustat sijoitettiin soittokoneen jal-
kojen alle lattian vahingoittumisen ehkäisemiseksi; sekä 

ettei työväenopisto vastannut soittokoneelle sen ollessa opiston huoneis-
tossa jollakin tavalla kenties aiheutuvasta vahingosta. 

Helsingin makasiiniosakeyhtiölle luovutettiin 5) 550 m2 kaupungin valtion-
rautateiden käytettäväksi luovuttamasta 6) Katajanokalla olevan yhtiön maka-
siinirakennuksen huoneistosta kesäkuun 1 p:stä lukien suoraan rahatoimikontto-
riin maksettavasta 40 markan vuosivuokrasta m2:ltä. Rautatiehallituksen kans-
sa tehty vuokrasopimus jäi muuten ennalleen. 

Osakeyhtiö Karl Fazer oikeutettiin 7) maaliskuun 27 p:n ja huhtikuun 2 
p:n väliseksi ajaksi järjestämään toiminimen valmisteiden näyttely ja myynti 
Esplanaadikappeliin 500 markan päivämaksusta. 

Aktiebolaget Henry Auto osakeyhtiö oikeutettiin8) luovuttamaan ali-
vuokralaiselle se Munkkisaaren rakennus, jonka yhtiö oli kaupungilta vuokran-
nut, kuitenkin ehdoin, että rahatoimikamari oli hyväksynyt kyseisen vuokra-
laisen. 

Asevelvolliskutsuntaa varten luovutettiin 9) Dagmarinkadun ent. kansa-
koulurakennus 1,800 markan vuokrasta sekä ehdoin, et tä kutsuntalautakunta 
sitäpaitsi suoritti yhdistykselle Arbetets vänner korvauksen lämmöstä ja 
valosta sekä talon vahtimestarille siivouksesta. 

Seuraavat Herttoniemen huvilat vuokrattiin 10) kesän ajaksi: huvila n:o 
12 Sosialidemokraattiselle raittiusyhdistykselle Riennolle 1,800 markasta, 

Rkmrin pöytäk. 28 p. loukok. 1,048 §. — 2) S:n 8 p. lielmik. 257 §. — 3) S:n 19 p. 
lokak. 1,861 §, 8 p. marrask. 2,017 § ja 15 p. marrask. 2,112 §. — 4) S:ir 24 p. syvsk. 
1,653 §. — 5) S:n 4 p. kesäk, 1,134 §. — 6) Ks. v:n 1928 kert s. 190. — 7) Rkmrin jstn 
pöytäk. 27 p. helmik. 3,599 §. — 8) S:n 18 p. syysk. 6,427 §. — 9) S:n 18 p. kesäk. 
5,257 §. — 10) S:n 17 p. huhtik. 4,302 § ja 23 p. toukok. 4,873 §. 
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huvila n:o 16 Hyvösen lastenkodille 3,000 markasta sekä huvila n:o 59 B seppä 
A. Gaddille 300 markasta. 

Herttoniemen huvila n:o 9 vuokratti in1) Työväen voimistelijat ja Helsin-
gin työväen naisvoimistelijat nimisille urheiluseuroille toukokuun 1 p:stä lukien 
2,700 markan vuosivuokrasta, huvila n:o 9 a yhdistykselle Helsingin työväen 
hiihtäjät samasta ajankohdasta lähtien ja 3,000 markan vuosivuokrasta, huvila 
n:o 9b eräälle Pelastusarmeijan partio-osastolle samasta ajankohdasta lukien ja 
3,000 markan vuosivuokrasta, huvila n:o 10 Helsingin raittiusseuralle 3,750 mar-
kan vuosivuokrasta, huvila n:o 11 Helsingin työväenyhdistyksen sekakuorolle 
1,500 markan vuosivuokrasta, huvila n:o 14 Suomalaiselle naisvoimisteluseu-
ralle samasta ajankohdasta lukien ja 1,800 markan vuosivuokrasta, huvila nro 15 
piirustaja E. Monnille vuoden ajaksi kesäkuun 1 prstä lukien 4,800 markan vuosi-
vuokrasta, huvila n:o 20 vaatturi J . Lammensivulle toukokuun 1 p:stä lukien 
3,000 markan vuosivuokrasta mikä vuokrasopimus sittemmin syyskuun 1 prstä 
lukien siirrettiin2) työmies A. Korteelle, huvila n:o 21 työmies R. S. Holm-
strömille samasta ajankohdasta ja 3,000 markan vuosivuokrasta sekä huvila 
nro 22 työmies O. Eldille samasta ajankohdasta lukien ja 2,200 markan vuosi-
vuokrasta. 

Herttoniemen huvila n:o 12 vuokratt i in3) talveksi 1929—30 Helsingin 
hiihtäjät nimiselle urheiluseuralle 1,000 markan vuokrasta, joka oli ennakolta 
maksettava kaupunginkassaan. 

Eräs Herttoniemessä huvilan nro 20 ja höyrylaivalaiturin välillä oleva 
venevaja vuokratti in4) puutarhuri Hj . Uuraslahdelle kesäkuun 1 pm ja loka-
kuun 1 p:n väliseksi ajaksi 200 markan vuokrasta. 

Helsingin kaupungin sairaanhoitajattarien lepokodille myönnettiin 
Herttoniemessä olevan n. s. Stamerin huvilan pidennetty, maksuton vuokra-
oikeus viiden vuoden ajaksi kesäkuun 1 prstä lukien. 

Eräs Kauppaneuvos Henrik Borgströmin puiston ravintolan läheisyy-
dessä sijaitseva pienehkö rakennus vuokrattiin 6) kesän ajaksi rouva E. Paate-
rolle 1,500 markan vuokramaksusta. 

Länt. Pihlajasaaren huviloista vuokratti in7) seuraavat kesäksi 1929 alla 
mainituille henkilöille ja laitoksiller huvila nro 1 lääketieteentohtori E. Sill-
manille 10,000 markan vuokrasta, huvila n:o 7 a filosofianmaisteri R. Palm-
grenille 6,000 markan vuokrasta, mistä puolet oli maksettava kesäkuun 15 prnä 
ja loput heinäkuun 15 prnä, sekä n. s. Holopaisen huvila poliisilaitoksen kesä-
siirtolalle 3,000 markan vuokrasta, joka oli suoritettava elokuun 1 prnä. 

Eräs Mustikkamaan huvila vuokrattiin 8) kesän ajaksi laivuri A. Osterille 
3,000 markan vuokrasta, josta puolet oli maksettava kesäkuun 1 prnä ja loput 
elokuun 1 prnä. 

Pankinjohtaja I. Hildenille vuokrattiin 9) kesän ajaksi Seurasaaren kaitsi-
janasunnon yläkerros 1,500 markan vuokrasta, mistä puolet oli maksettava 
heinäkuun 1 prnä ja loput elokuun 1 prnä. 

Kaupungin uimalaitokset. Rahatoimikamari päätti10) kesän ajaksi luovut-
taa Ursinin kallion uimalaitoksen Helsingfors simsällskap nimiselle seuralle, 
Humallahden uimalaitoksen Helsingin uimareille, Mustikkamaan uuden uima-
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laitoksen sekä Kyläsaaren uimalaitoksen Helsingin työväen uimareille ja Mus-
tikkamaan vanhan uimalaitoksen Voimistelu- ja urheiluseura Jyrylle vel-
voittaen yhdistykset Helsingfors simsällskapin, Helsingin uimarit ja Jyryn kah-
tena päivänä luovuttamaan niiden hallussa olevat laitokset Työväen uimareille 
kilpailujen ja uimanäytösten järjestämistä varten sekä kolme ensiksi mainittua 
yhdistystä itsekunkin antamaan 20 vapaalippua Työväen uimareille. Talous-
arvioon uimakoulujen avustamiseksi merkitystä 40,000 markan suuruisesta 
määrärahasta myönnettiin edellä mainituille yhdistyksille jokaiselle 10,000 
markkaa ehdoin, että asianomaisissa uimalaitoksissa ylläpidettiin eri miesten 
ja naisten osastoja, että kaupungin koulujen oppilaat, poliisi- ja palomiehistö 
sekä kaupungin avustamien leikkikerhojen lapset saivat maksutta uida ja naut-
tia uinninopetusta laitoksissa, t. s. että täydellisiä uimakouluja ylläpidettiin, 
että uimalaitoksissa pidettiin hyvää huolta siisteydestä ja järjestyksestä sekä 
että jokainen uimaseura, joka oli saanut avustusta, ennen tammikuun 1 p:ää 
1930 antoi selonteon toiminnastaan vuonna 1929. 

Ravintolain vuokralleanto. Rahatoimikamari päät t i 1) sanoa irti herra 
F. Joffsin kanssa tehdyn Korkeasaaren ravintolaa koskevan vuokrasopimuksen 
helmikuun 1 p:ään. koska herra Joffs ei ollut suorittanut vuoden 1928 jälki-
puoliskon vuokramaksua ja sitäpaitsi hoiti ravintolaa huonosti. Asiamiehelle 
annettiin tehtäväksi ryhtyä kaikkiin päätöksen aiheuttamiin toimenpiteihin. 
Ravintola vuokratti in2) sittemmin helmikuun 1 pistä 1929 joulukuun 31 p:ään 
1931 ravintoloitsija R. Joffsille 45,000 markan vuosimaksusta sekä muuten 
seuraavin ehdoin: 

että vuokraaja antoi sitoumuksen siitä, ettei ravintoloitsija F. Joffsilla eikä 
hänen vaimollaan saanut olla mitään tekemistä eikä tointa Korkeasaaren 
ravintolassa ja etteivät he saaneet siellä esiintyä muussa ominaisuudessa kuin 
ravintola vieraina; 

että vuokrasopimus ei koskenut Palosaarta, joka jo seuraavana kesänä tar-
vittiin kansanpuiston omiin tarkoituksiin ja joka sen vuoksi viimeistään touko-
kuun 1 p:nä 1930 oli luovutettava kaupungille; 

että kaupungin ja ravintoloitsija F. Joffsin kesken aikaisemmin voimassa 
olleeseen sopimukseen lisättiin seuraavat täydentävät määräykset: 

a) ravintola on kahvin tarjoilua varten pidettävä avoinna ainakin loka-
kuun 1 p:stä marraskuun 15 p:ään; 

b) heti talvikelin alkaessa, t . s. niin pian kuin hevosella voi ajaa Korkea-
saareen, ravintola uudestaan avataan kahvintarjoilua varten ja pidetään avoin-
na joka päivä auringonlaskuun asti niin kauan keväällä, kuin jääkeli on kun-
nollinen; 

e) ravintola on pidettävä avoinna joka päivä, kunnes höyrylautta tekee 
viimeisen matkansa; 

d) kioskit on säännöllisesti pidettävä avoinna joka päivä klo 12—20, lautan 
laiturin luona oleva suuri kioski toukokuun 1 pistä syyskuun 15:nteen, maa-
karhunhäkin luona oleva pienempi kioski toukokuun 15 pistä elokuun 31 :seen 
ja jääkarhunhäkin luona oleva kioski sunnuntaisin toukokuun 13 pistä elo-
kuun 15:nteen, ellei sada; 

e) ravintolan käymälä on pidettävä siistinä ja maksutta käytettävissä 
ja vuokraajan 011 kuten aikaisemminkin palkattava järjestystä valvomaan 
naishenkilö ja luovutettava hänelle rakennuksessa oleva tähän tarkoitettu 
huone; 
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f) kansanpuistojen jaoston 011 hyväksyttävä hovimestari, ja jos se katsoo 
siihen syytä olevan, voi se myöskin määrätä hovimestarin vaihdettavaksi; 

g) vuokra on suoritettava täsmällisesti ja rahatoimikonttorin kuitti näy-
tet tävä valvojalle; 

h) vuokraajan tulee sitoutua noudattamaan jaoston tai rahatoimikamarin 
mahdollisesti antamia muitakin määräyksiä. 

Herra R. Joffsille vuokratti in1) sitäpaitsi 15,000 markasta eräs Palosaa-
ren huvila kahvilaliikkeen harjoittamista varten toukokuun 14 pistä lokakuun 
1 p:ään. Puolet vuokrasta oli suoritettava elokuun 1 p:nä ja loput syyskuun 1 
p:nä. 

Ravintoloitsija R. Joffs ei kuitenkaan uudistetuista muistutuksista huoli-
matta maksanut kaupungille Korkeasaaren ravintolan, Kulosaaren tilan pää-
rakennuksen eikä erinnäisten muiden rakennusten vuokria, minkä vuoksi raha-
toimikamari päätti 2) sanoa irti hänen kanssaan tehdyt vuokrasopimukset3). 

Tuurholman ravintolakioski ja kaksi sen viereistä myyntipaikkaa vuokrat-
tiin 4) rouva E. Paaterolle kolmeksi vuodeksi lukien tammikuun 1 p:stä 1929 
15,000 markan vuosivuokrasta. 

Mustasaaren ravintolan vuokraaja V. Sundberg vapautettiin 5) anomukses-
taan vuokrasopimuksestaan 6) lukien tammikuun 1 p:stä 1930. 

Länt. Pihlajasaaren kansanpuiston ravintola vuokratti in7) kansanpuis-
tojen ravintoloita yleensä koskevin vuokraehdoin viideksi kesäkaudeksi rouva 
B. Nylundille ja vuosivuokra määrättiin 10,000 markaksi vuosilta 1929 ja 1930, 
15,000 markaksi vuodelta 1931 ja 20,000 markaksi vuosilta 1932 ja 1933. Vuosi 
1929 katsottaisiin koevuodeksi. 

Aktiebolaget restaurant Kaisaniemi — Osakeyhtiö ravintola Kaisaniemi 
nimisen yhtiön kanssa tehty Kaisaniemenpuistossa olevan ravintolan vuokra-
sopimus pidennettiin8) viideksi vuodeksi lukien tammikuun 1 p:stä 1931 eh-
doin, että kaikki rakennukset vuokrakauden päättyessä ilman korvausta jou-
tuivat kaupungin omaisuudeksi, että rakennukset vuokra-aikana pidettiin hy-
vässä kunnossa sekä että vuokramaksu oli 25,000 markkaa vuodessa lukien 
maaliskuun 1 pistä 1929. Samalla kamari hyväksyi ravintolarakennuksen muu-
tos- ja lisärakennusta tarkoittavan ehdotuksen edellyttäen, että vuokraaja niin 
pian kuin mahdollista suoritti ja kustansi kyseiset työt sekä purki ja poisti 
kaikki ulkohuonerakennukset ja korjautti soittolavan. N. s. meripaviljongin 
koillispuolelle sai kuitenkin rakennuttaa pienehkön hiilien, halkojen, käsi-
rattaiden y. m. säilytysvajan. 

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

ensimmäisen kaupunginvoudin konttorille Aleksanterinkadun talossa 11:0 
16—18 sijaitsevan huoneiston kesäkuun 1 pistä lukien kolmen vuoden ajaksi 
60,000 markan vuosivuokrasta 9); 

kaupunginviskaalinvirastolle Aleksanterinkadun talossa n:o 16—18 sijait-
sevan huoneiston kesäkuun 1 pistä lukien kolmeksi vuodeksi 24,000 markan 
vuosivuokrasta 9); 
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oikeusaputoimiston tarpeisiin Aleksanterinkadun talossa n:o 16—18 
sijaitsevan huoneiston kolmeksi vuodeksi kesäkuun 1 p:stä lukien 22,000 mar-
kan vuosivuokrasta x); 

raittiuslautakunnan toimistolle sen siihenastisen Helenankadun talossa n:o 
4 sijaitsevan huoneiston yhdeksi vuodeksi kesäkuun 1 pistä lukien 1,250 
markkaan korotetusta vuosivuokrasta 2); 

poliisilaitoksen kirjapainolle huoneiston Heikinkadun talosta n:o 12 vuo-
den ajaksi kesäkuun 1 p:stä lukien 40,000 markan vuosivuokrasta3); 

poliisilaitoksen tutkimusosastolle huoneiston Aleksanterinkadun talosta n:o 
16—18 kolmeksi vuodeksi kesäkuun 1 p:stä lukien 20,800 markan vuosivuok-
rasta x); 

lihantarkastamon tarpeisiin Salomoninkadun talossa n:o 3 sijaitsevan huo-
neiston lukien kesäkuun 1 p:stä 1929 140,000 markan vuosivuokrasta4); 

asuntotarkastuskonttorille kolme huonetta käsittävän huoneiston Mikon-
kadun talosta n:o 11 vuoden ajaksi kesäkuun 1 p:stä lukien 30,000 markan 
vuosivuokrasta 5); 

Siltasaarenkadun talossa n:o 3 sijaitsevan köyhäinhoitolautakunnan 
kansliahuoneiston laajentamiseksi sen viereisen, 4 huonetta ja keittiön käsit-
tävän huoneiston 2 vuodeksi lukien kesäkuun 1 p:stä 1930 24,000 markan 
vuosivuokrasta 6); 

köyhäinhoidon työtuvalle huoneiston Hämeentien talosta n:o 35 viideksi 
vuodeksi rakennuksen valmistumispäivästä lukien 6,200 markan vuosivuok-
rasta 7) sekä toisen huoneiston samasta talosta tammikuun 1 pistä toukokuun 
31 piään 1930 11,000 markan vuokrasta lämpöineen8); 

eräälle köyhäinhoitolautakunnan avustuskanslialle huoneiston Runebergin-
kadun talosta n:o 58 tammikuun 1 pistä 1930 tammikuun 1 piään 1931 2,200 
markan kuukausivuokrasta 9); 

suomenkielisten kansakoulujen tarpeisiin huoneiston Oikokadun talosta 
nio 7 vuoden ajaksi kesäkuun 1 pistä lukien 45,000 markasta 60,000 markkaan 
korotetusta vuosivuokrasta10); sekä lisäksi kaksi huonetta Pääskylänkadun 
talosta nio 3 vuoden 1929 syyskuun 1 pin ja vuoden 1930 kesäkuun 1 pin väli-
seksi ajaksi 2,500 markan kuukausivuokrasta; kuluvan vuoden osalle tuleva 
lisävuokra, 10,000 markkaa, oli suoritettava talousarvion määrärahasta Arvaa-
mattomat vuokrat ja vuokrankorotukset11); 

ruotsinkielisten kansakoulujen tarpeisiin erään huoneiston Käpylästä 
vuoden ajaksi lukien kesäkuun 1 pistä 1929 1,490 markan kuukausivuokrasta; 
tähän huoneistoon kuuluva keittiö ja yläkerroksessa oleva huone oli kiinteistö-
isännöitsijän toimesta annettava vuokralle ja niiden vuokra vähennettävä 
kansakoulujen suorittamasta vuokrasta12); sekä erään huoneen Eläintarhan 
huvilasta nio 7 vuoden ajaksi hikien tammikuun 1 pistä 1930 6,000 markan 
vuosivuokrasta l3); 

yleiselle ammattilaiskoululle huoneiston Aleksanterinkadun talosta nio 
21 vuoden ajaksi kesäkuun 1 pistä lukien 180,000 markan vuosivuok-
rasta 14); 
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kirjapainokoululle sen hallussa olleen Arkadiankadun talossa n:o 2 sijait-
sevan huoneiston vuoden ajaksi kesäkuun 1 p:stä lukien 104,000 markan vuosi-
vuokrasta 

kansanlastentarhain tarpeisiin erään huoneiston Hämeentien talosta n:o 2 
vuoden 1929 helmikuun 1 p:n ja vuoden 1934 kesäkuun 1 p:n väliseksi ajaksi 
85,200 markan vuosivuokrasta 2); erään Toukolan omakoti osakeyhtiön talossa 
Toukolantien 13:ssa sijaitsevan huoneiston kahdeksi vuodeksi huhtikuun 1 
p:stä lukien 36,000 markan vuosivuokrasta lämpöineen 3); Kallion suomalai-
sen lastentarhan hallussa siihen asti olleen Siltasaarenkadun talossa n:o 11 
sijaitsevan huoneiston kolmeksi vuodeksi kesäkuun 1 p:stä lukien 5,000 mar-
kasta 5,500 markkaan korotetusta kuukausivuokrasta4); Vuokko-nimisen 
lastentarhan hallussa siihen asti olleen Punavuorenkadun talossa n:o 7 sijaitse-
van huoneiston kesäkuun 1 p:stä toistaiseksi kolmen kuukauden irtisanomis-
ajoin 2,400 markasta 2,800 markkaan korotetusta kuukausivuokrasta 4); erään 
huoneiston Sammatintien talosta n:o 6 vuoden ajaksi kesäkuun 1 pistä lukien 
33,000 markan vuosivuokrasta5); Töölönkadun talon n:o 47 vuoden ajaksi 
lukien tammikuun 1 pistä 1930 60,000 markkaan korotetusta vuosivuokrasta6); 
erään huoneiston Fleminginkadun talosta nio 13 5 vuodeksi lukien tammikuun 
1 pistä 1930 90,000 markan vuosivuokrasta 7); erään huoneiston Eläintarhan-
tien talosta nio 1 10 vuodeksi lukien huoneiston korjaustöiden valmistumis-
päivästä 25 markan kuukausivuokrasta m2iltä8) ja erään Albertinkadun talon 
nio 30 huoneiston vuoden 1929 joulukuun 1 pin ja vuoden 1930 kesäkuun 1 
pin väliseksi ajaksi 2,800 markan kuukausivuokrasta 9); sekä 

rakennuskonttorin satamaosaston tarpeisiin huoneiston Kanavakadun 
niossa 22 sijaitsevasta Helsingin makasiiniosakeyhtiön talosta vuoden 1929 mar-
raskuun 1 pin ja vuoden 1931 tammikuun 1 pin väliseksi ajaksi 84,000 markan 
vuosivuokrasta 10). 

Heikinkadun talon nio 12 omistajan ilmoitettua, että hänen aikomuksensa 
oli ollut vuokrata mainitussa talossa sijaitseva osin kansanlastentarhain 
kanslian, osin tilastokonttorin tarpeisiin aiottu huoneisto 45,000 markan 
vuosivuokrasta eikä 40,000 markan, minkä vuokran rahatoimikamari aikai-
semmin oli hyväksynyt11), kamari päätti1 2) hyväksyä korotetunkin vuokran. 

Kansanlastentarha Aulan hallussa olevan Eläintarhantien talon nio 1 huo-
neiston vuokra alennettiin13) 5,500 markkaan kuukaudessa. 

Käpylän urheilijain talo-osakeyhtiön kanssa tehty, yhtiön talossa Vipusen-
tien nioissa 19—21 sijaitsevaa kaupunginkirjaston huoneistoa koskeva vuokra-
sopimus päätettiin1 4) sanoa irti kesäkuun 1 piään. Samalla päätettiin tehdä 
mainitun talonomistajan kanssa kirjallinen sopimus, että kirjaston Käpylän 
haaraosasto mainitun ajankohdan jälkeen saisi jatkuvasti ja enintään syys-
kuun 1 piään pitää hallussaan entisen huoneistonsa kuukauden irtisanomisajoin 
sekä 1,500 markan kuukausivuokrasta. 

Rahatoimikamari myönsi15) arvaamattomia vuokria ja vuokrankorotuksia 
varten varatuista käyttövaroistaan puhtaanapitolaitokselle 3,500 markan 
määrärahan kuukautta kohden 10 kuukauden ajaksi autotallin vuokraami-
seksi laitoksen arvokkaampien autojen säilyttämistä varten. 
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