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3. Muut kaupungin kiinteää omaisuutta koskevat asiat. 

Vahvistetut kaupunginasemakaavanmuutokset. Tammikuun 20 p:nä sisä-
asiainministeriö vahvisti X I kaupunginosan korttelin n:o 331 muute tun 
a s e m a k a a v a n 1 ) ja maaliskuun 5 p:nä Hietaniemen uu t t a hau tausmaa ta 
sekä Lönnrot inkadun ja tkamis ta sa tamaradan yli koskevat asemakaavan-
muutokse t 2 ) . 

Ruoholahdentorin järjestely. Kaupunginhal l i tus hyväksy i 3 ) kaupungin 
yleisten töiden hallituksen lähe t tämän Ruoholahdentorin jär jestelyä ja sikä-
läisen liikenteen jä r jes tämis tä koskevan ehdotuksen. . 

Tonttien yhdistäminen. Kaupunginhal l i tus suostui 4) Kumpulan korttelin 
nro 934 tont t ien n:ot 53 ja 55 vhteenrakentamiseen. 

Vesijohdot. Luvussa Vesijohtolaitos olevista käyt tövarois taan kaupun-
ginhallitus myönsi 54,000 markkaa vesijohdon ulottamiseksi Hie ta ran taan 5) 
ja 100,000 markkaa uuden 400 mm:n läpimittaisen johdon asettamiseen Eli-
mäenkatuun Kuortaneen- ja Mäkelänkatujen välille 6). 

Korkeasaaren vesijohtokaapelin korjauksiin kaupunginhall i tus myöns i 7 ) 
kiinteän omaisuuden pääluokkaan merki tyis tä käyt tövarois taan 9,888: 55 
markan suuruisen määrärahan . 

Kaasujohdot. Luvussa Kaasulaitos olevista käyt tövarois taan kaupungin-
hallitus myönsi 18,000 markkaa Sofiankadun alaisen pääkaasujohdon uusi-
miseen 8) sekä 124,000 markkaa 550 m:n pituisen kaasujohdon asentamiseen 
kaasulaitokselta Kulosaarenkadun tontille n:o 11 9). 

Imatran voimalaitoksen johtojen korjaustyöt. Kaupunginhal l i tus pää t t i 1 0 ) 
kään tyä Imat ran voimalaitoksen puoleen pyytäen, e t t ä laitos kesän aikana 
kaupungin kustannuksella teettäisi vä l t t ämä t tömä t voimajohtojen korjaus-
työ t niiden ja Oulunkylän—Hert toniemen rauta t ien risteyskohdassa. Kor-
jauskustannuksi in , jo tka voimalaitos oli arvioinut 112,000 markaksi, hallitus 
myönsi mainitun suuruisen rahamäärän Hert toniemen rakennustöiden määrä-
rahasta . 

Antamassaan vastauksessa voimalaitos ilmoitti suostuvansa suorit ta-
maan työn, kuitenkin vas taamat t a siitä, ettei arvioi tuja kustannuksia yli-
t e t ty . Kaupunginhal l i tus hyväksy i 1 1 ) t ä m ä n ehdon. 

Määrärahan myöntäminen kaapelia varten. Luvussa Sähkölaitos olevista 
käyt tövarois taan kaupunginhall i tus myönsi 12) 25,000 markan suuruisen mää-
rärahan vaihtovir takaapel in vetämiseksi Etel. Hesperiankadulle, pääasialli-
sesti keskuslaboratorion tarpeisiin. 

Kaupungin omissa ja kaupungin hallussa olevissa taloissa suoritetut korjaus-
ja sisustustyöt. Kaupunginarkki teht ia kehoitet t i in 1 3) käyte t tävissä olevia 
rakennusmäärärahoja käy t täen pys ty t t ämään hyl lyjä maistraat in uuteen 
arkistohuoneeseen. 

Korjaustöiden suorittamiseen toisen kaupunginvoudin virkahuoneistossa 
kaupunginhall i tus osoitt i1 4) yleisten töiden pääluokkaan sisältyvistä käyt tö-
varoistaan 13,100 markkaa . 

x) Khs 19 p. helmik. 295 §. — 2) S:n26 p.maalisk.490 ja 491 §. — 3 )S :n l3p . 
elok. 1,134 §. —4) S:n 1 p. lokak. 1,390 §. —5) S:n 16 p. toukok. 736 §. —6) S:n 
19 p. marrask. 1,675 §. — 7) S:n 12 p. marrask. 1,640 §. —8) S:n 16 p. heinäk. 
1,074 §. —9) S:n 3 p. syysk. 1,227 §. —10) S:n 26 p. maalisk. 500 §. — n ) S : n l 6 p . 
huhtik. 581 §. — 12) S:n 14 p. jouluk. 1,867 §. — 13) Khn jsto 29 p. lokak. 7,069 §. 
—14) Khs 24 p. syysk. 1,346 §. 
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Tulli- ja sa tamarakennusten kor jausmäärärahas ta myönnett i in x) 15,600 
markkaa erinäisten Eteläsatamassa sijaitsevien tullikamarille luovute t tu jen 
huoneistojen laajentamiseen. 

Rakennuskonttori l le annett i in 2) teh täväks i v i ipymät tä kor jau t taa rau ta -
t ietoimiston Länsisatamassa oleva huoneisto käyt tämäl lä talousarviossa täl-
laisiin tarkoi tuksi in va ra t t u j a määrärahoja sekä suunnitellessaan uusia raken-
nuksia main i t tuun sa tamaan ot taa huomioon rautät ietoimiston tilan tarve . 

Työnvälitystoimistolle luovutetun Helenankadun talon n:o 4 korjauksiin 
myönnet t i in 3) 34,750 markkaa yleisten töiden pääluokkaan merkityistä kau-
punginhallituksen käyt tövarois ta . Rakennuskont tor i velvoitettiin huolehti-
maan siitä, e t tä ta lonomista jan samassa huoneistossa suori te t tavat kor jaukset 
teht i in sopivaan aikaan. 

Tarpeellisten korjausten suorittamiseen Etel. Makasiinikadun talossa 
n:o 6 sijaitsevassa työnväli tystoimiston huoneistossa kaupunginhall i tus 
myönsi 4) 1,500 markan määrärahan Kiinteä omaisuus nimiseen pääluokkaan 
sisältyvistä käyt tövarois taan. 

Kiinteistöosakeyhtiö Balderille myönnett i in 5) kaupunginhall i tuksen ylei-
sistä käyt tövarois ta 4,565: 50 markan suuruinen korvaus niistä korjauksista, 
jo tka yhtiö oli suor i tu t tanut omistamassaan, työnvälitystoimistolle vuokra-
tussa Aleksanterinkadun talon n:o 12 huoneistossa. 

Rakennuskont tor in huonerakennusosasto va l tuu te t t i in 6 ) käy t t ämään 
palolaitoksen talojen kor jausmäärärahas ta 2,000 markkaa kotiapulaisenhuo-
neen järjestämiseen palopäällikölle luovute t tuun huoneistoon. 

Rakennuskont tor ia kehoitetti in 7) pane t t amaan kuntoon viidennen po-
liisiaseman hallussa oleva Hämeentien talon n:o 71 huoneisto sekä suori t ta-
maan erinäisiä sisustustöitä saman poliisiaseman uusissa, Eurant ien varrella 
sijaitsevissa huoneistoissa. Näiden eri töiden 26,800 markaksi ja 92,700 mar-
kaksi arvioidut kus tannukset oli suori te t tava yleisten töiden pääluokkaan 
merkityillä kaupunginhall i tuksen käyttövaroil la. 

Kaupunginhal l i tus pää t t i 8 ) , e t tä neljännen poliisiaseman painihuoneen 
yhteyteen oli j ä r jes te t t ävä pukeutumishuone, ja määräsi t ä s t ä a iheutuvat 
kus tannukset suoritet taviksi maini tun poliisitalon kylkirakennuksen korot ta-
mista y. m. varten myönnetystä määrärahasta . 

Sit temmin määrät t i in 9), e t tä virastotalossa olevan poliisilaitoksen nyrk-
keilyhuoneen ovi oli pääl lys te t tävä levyllä, koska huoneessa pidettiin ampu-
maharjoi tuksia , sekä e t tä t ä s t ä päätöksestä a iheutuvat kustannukset , 2,000 
markkaa , oli suori te t tava kiinteän omaisuuden pääluokkaan merki tyis tä 
hallituksen käyt tövarois ta . 

Terveydenhoi tolautakunta oikeutett i in1 0) k ä y t t ä m ä ä n pienehköjen kor-
jausten suorittamiseen desinfioimismaj alassa myönnetys tä määrärahas ta 
9,000 markkaa vesiboilerin hankkimiseen ma j alan kylpyhuoneeseen sekä 
1,000 markkaa ma j alan puhdistamis- ja maalaustöihin. 

Ki inte is tö lautakunta oikeutetti in n ) käy t t ämään eräiden Marian sairaa-
lan ja Malminkadun talon n:o 18 palovahinkojen korjaamiseen kaupungille 
suori te t tu palovahingonkorvaus, 3,751: 75 markkaa. 

x) Khs 15 p. tammik. 92 §. — 2) S:n 26 p. marrask. 1,741 §. —3) S:n 16 p. 
huhtik. 579 §. — 4 ) S:n22 p. toukok. 775 §. — 5) S:n 3 p. syysk. 1,223 §. —6)S:n-
10 p. syysk. 1,277 §. — 7 ) S:n 12 p. helmik. 241 §, 9 p. huhtik. 523 § ja 30 p. huh-
tik. 630 §. — 8) S:n 19 p. helmik. 296 §. — 9) S:n 29 p. lokak. 1,563 §. — 10) S:n 
14 p. jouluk. 1,871 §. — n ) S:n 14 p. jouluk. 1,864 §. 
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. Kansakoulukadun uuden ammatt ikouluta lon valaistuslaitteiden kus tan-
tamiseksi kaupunginhalli tus osoitti 27,860: 80 markkaa yleisistä käy t tö -
varoistaan. 

Rakennuskonttori l le annett i in 2) tehtäväksi käyt tämäl lä tällaisiin t a r -
koituksiin myönne t ty jä talousarvion varoja suori t taa Aula-nimisen lasten-
t a rhan hallussa olleessa Viidennen linjan talon n:o 14 huoneistossa eräitä kor-
jauksia, joiden oli a rv io i tu ·maksavan 500 markkaa . 

Majgärd-nimisen las tentarhan latt iain maalaamiseen myönnett i in 3) 600 
markkaa ja Valkama-nimisen lastentarhan latt iain korjaamiseen 640 markkaa 
yleisten töiden pääluokkaan sisältyvistä kaupunginhall i tuksen käyt tövarois ta . 

Samoista varoista kaupunginhall i tus myönsi 14,000 markkaa eräiden 
korjaustöiden suorittamiseen Kasarminkadun talossa n:o 21 sijaitsevassa 
rakennuskonttor in huoneistossa4) sekä 54,400 markkaa kaupunginpuutarhan 
kivihuvilan korjauksiin 5). . 

Rakennuskonttori l le annet t i in 6 ) tehtäväksi kiireisesti antaa suori t taa 
Humallahden uimalaitoksessa seuraavat korjaus- ja muutostyöt : laiturien 
purkaminen, kääntömaalin ja lähtölavan rakentaminen sekä uima-al taan per-
kaaminen. Kustannukset , jo tka arvioitiin 55,000 markaksi, oli suori te t tava 
yleisten töiden pääluokkaan merkityillä hallituksen käyttövaroil la. 

Edelleen kaupunginhall i tus kaupungin puolesta sitoutui7) suor i t tamaan 
kohtuullisen korvauksen niistä pysyväisistä korjauksis ta , jo tka Suomen uima-
liitto aikoi suorit taa Humallahden uimalaitoksessa voidakseen luovut taa lai-
toksen pohjoismaista uint imaaot telua varten. 

Kaupungintalon puhelinkeskus. Koska virastotalon ja rahatoimiston 
puhelimet oli pää te t ty yhdistää kaupungintalon keskukseen, oli t ä t ä laajen-
net tava . Kaupunginhall i tus hyväksy i 8 ) Sähköosakeyhtiö Siemens-Schucker-
t in tar jouksen, jonka mukaan keskukseen lisättäisiin 150 sisälii t tvmää ja 10 
keskusjohtoa ja tällöin otettaisiin käytäntöön 2 etuvali ts i jatel inet tä kehyk-
sineen sekä 7 10-osaista e tuval i ts i jakehystä ent. Stockmannin talon keskuk-
sesta. Keskuksen laajennuksen kustannusarvio pää t ty i 233,850 markkaan, 
mikä menoerä oli suori tet tava talousarvion tililtä Virastohuoneistojen sisus-
taminen kaupungintaloon ja Osakeyhtiö Stockmannin kiinteistöihin. 

Edelleen kaupunginhall i tus pää t t i 9 ) , e t tä kaupungintalon puhelinkeskuk-
sen tarpeisiin erotettaisiin huone kaupunginkanslian vaht imestar in hallussa 
olevasta ensimmäisen kerroksen hallista ja hankittaisiin uusi kaapeli, joka sai 
maksaa enintään 8,000 markkaa . 

Marian sairaalan mankelihuoneen ilmanuaihtolaite. I lmanvaihtolai t teen 
hankkimiseksi Marian sairaalan mankelihuoneeseen kaupunginhall i tus 
myönsi10) 13,600 markan määrärahan yleisten töiden pääluokkaan merki tyis tä 
käyt tövarois taan. 

Kulkutautisairaalan viemärijohto. Kulkutaut isa i raalan joh ta jan ilmoi-
te t tua , e t tä sairaalan viemärijohtoon rakennet tu betonikatt i la , jossa lavan-
tautipoti laiden ulostukset keitettiin, oli niin rappeutunut , ettei sitä enää käy-
ny t korjaaminen, kaupunginhall i tus myönsi n ) yleisten töiden pääluokkaan 
merkityistä käyt tövarois taan 19,000 markkaa uuden katt i lan hankkimiseen. 

x) Khs 1 p. lokak. 1,402 §. —2) Khn jsto 29 p. lokak. 7,067 §. —3) S:n 21 p. 
jouluk. 7,736 ja 7,737 §. — 4) Khs 3 p. jouluk. 1,784 §. —5) S:n 29 p. toukok. 808 §. 
—6) S:n 30 p. huhtik. 632 §. —7) Khs 6 p. elok. 1,116 §. — 8) S:n 7 p. toukok. 
699 §. — 9) S:n 16 p. heinäk. 1,077 §. — 10) S:n 22 p. tammik. 135 §. — n ) S':n 
22 p. tammik. 134 §. 
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Määräraha lämminvesikattilaa y. m. varten. Samoista varoista kaupun-
ginhallitus myönsi1) 18,900 markkaa uuden lämminvesikatt i lan hankkimiseen 
ta lv ipuutarhaan sekä 19,500 markkaa lämminvesisäiliön hankkimiseen Kive-
län sairaalaan. 

Cygnaeuksenkoulun höyrykattila oli ha l jennut rä jähdyksen johdosta, 
minkä vuoksi kaupunginhall i tus myönsi2) edellä mainituista käyt tövarois taan 
62,000 markan määrärahan uuden höyrykat t i lan hankkimiseen. 

Porthaninkadun kansakoulu. Koska helposti voi sa t tua onnet tomuuksia 
lapsiparvien rynnätessä Por thaninkadun kansakoulusta mainitulle vilkaslii-
kenteiselle kadulle, oli ava t tu uloskäytävä suoraan koulutalosta pihamaalle, 
ja vieläkin lisätäkseen lasten turval l isuut ta kaupunginhall i tus päät t i 3 ) val tuut-
taa kaupungin yleisten töiden hallituksen avau t t amaan Neljännen linjan puo-
lella olevaan aitaukseen portin, jota lapset sen jä lkeensa iva t käy t t ää kulku-
t ienään. 

Palohälyytyskellot. Palohälyytyskellojen asentamiseen sähkölaitoksen ali-
asemille Kallioon, Töölöön ja Kasarmintorin varrelle kaupunginhall i tus 
myönsi 4) yleisistä käyt tövarois taan 4,000 markan määrärahan. 

Korkeasaaren valvojan asunto. Korkeasaaren eläintarhan valvojanasun-
non desinfioimista varten osoitettiin 5) 3,050 markkaa kiinteän omaisuu-
den pääluokkaan merki tyis tä kaupunginhall i tuksen käyt tövarois ta . 

Soittolavan siirtäminen. Kaupunginhal l i tus pää t t i 6 ) , e t tä Agrieolanpuis-
tikossa oleva soittolava oli si irret tävä Kallion kir jastotalon vieressä olevaan 
puistikkoon, ja määräsi t ä s tä sekä lavan korjaamisesta a iheutuvat , 2,500 mar 
kaksi arvioidut kustannukset suori tet tavaksi yleisten töiden pääluokassa ole-
vista hallituksen käyt tövarois ta . 

Ravintola Kappeli. Terveydenhoi tolautakunnan oltua sitä mieltä, e t tä 
Kappelin rakennusta voi käy t t ää ravintolana vielä kesällä 1931 edellyttäen, 
e t tä keittiössä suoritetti in erinäisiä korjauksia, kaupunginhall i tus pää t t i 7 ) , 
e t tä ne suuremmat korjaus- ja muutos työt , joihin rakennuksessa oli pää t e t ty 
ryh tyä , lykättäisiin ja kiinteistötoimistoa kehoitettaisiin heti suor i t tamaan 
vä l t t ämä t tömä t keittiön maalaustyöt . Hall i tus osoitti t ähän tarkoitukseen 
6,000 markkaa yleisiä töi tä varten varatuis ta käyt tövarois taan. 

Edelleen hallitus päätti·8), e t tä edellä mainitun ravintolan palovahinko-
jen korjaustöihin sai käy t t ää kaupungille maksetun palovahingonkorvauksen, 
3,122 markkaa joka oli makse t tava kyseisen rakennuksen vuokraajalle. · 

Nahkojen myynti määrä t t i in 9) si irrettäväksi Salomoninkadulta Kampin 
kasarmialueella olevaan puurakennukseen, joka oli pan tava kuntoon t ähän 
tarkoitukseen yleisten töiden pääluokkaan sisältyvistä hallituksen käyt tö-
varoista suori tet tavin 1,500 markan kustannuksin. 

Kellosaaren toimistorakennus. Kaupunginhal l i tus päät t i 1 0) , e t tä Kellosaa-
reen rakennet tavaksi pääte tyn toimistorakennuksen vä l t t ämä t tömimmät 
perustus työt heti pantaisiin käyntiin, mu t t a työ muulta osaltaan lykättäisiin 
kevääseen 1932-

Lisämääräraha Käpylän paloasemaa varten. Yleisten töiden pääluokassa 
olevista käyt tövarois taan kaupunginhall i tus m y ö n s i n ) 30,000 m.arkan suurui-
sen määrärahan Käpylän paloaseman rakennustöiden lopettamiseen. 

x) Khs 26 p. marrask. 1,745 §. — 2) S:n 19 p. helmik. 306 §. — 3) Khn jsto 
6 p. toukok. 5,198 §. — 4). S:n 6 p. helmik. 4,225 §. —5) Khs 22 p. toukok. 776 §. 
—6) Khn jsto 8 p.lokak. 6,794 §. —-7) Khs 12 p. helmik. 243 §. —8) S:n 17 p. 
syysk. 1,306 §. — 9) S:n 7 p. toukok. 693 §. — 10) S:n 23 p. heinak. 1,105 §. — 
u ) S:n 26 p. maalisk. 498 S. 
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Tuberkuloosisairaala1). Sitten kun tuberkuloosisairaalassa oli to imi te t tu 
katselmus, kaupunginhall i tus pää t t i 2 ) urakoitsijalle, Rakennustoimisto Ra-
kentajal le Malmi ja Ääri, osoitetussa kirjelmässä vaat ia t ä t ä v i ipymät tä kor-
jaamaan katselmustoimituksessa tode tu t puutteell isuudet sekä i lmoittaa 
t ä s t ä urakoitsi jan takaussi toumusten antajal le3) , Luot topankki osakeyhtiölle. 
Vesijohtolaitosta kehoitetti in yhdessä kaupungin lämpöteknikon kanssa tar-
kas tamaan lämmitys- ja vesijohtoverkosto. Suomalainen sähköosakeyhtiö 
Gottfr . Strömberg oli kirjallisesti s i toutunut ennen helmikuun 7 p:ää pane-
maan kuntoon piha valaistuslaitteet, jo tka toistaiseksi puut tu iva t . 

Vesijohtoliike Huber osakeyhtiölle myönnet t i in 4 ) toukokuun 22 p:ään 
1932 pidennet ty aika tuberkuloosisairaalan katselmuksessa tarpeellisiksi 
hava i t tu jen lämpö- ja vesijohtojen korjausten suorittamiseen, kuitenkin 
ehdoin, e t tä toiminimen t akaa j a pidensi takauksensa, jonka tuli koskea 
100,000 markkaan alennettua määrää , yh tä pitkäksi ajaksi. 

Asiantunt i ja l ta pyydett i in lausunto eräistä sairaala-alueen salaojitus-
työssä havaituista virheistä, ja hänen tu l tuaan kaupungille kielteiseen tulok-
seen kaupunginhall i tus p ä ä t t i 5 ) t ehdä urakoitsi jatoiminimen kanssa uuden 
sopimuksen, jonka mukaan m. m. sairaalarakennuksen puutteellisuuksien tuli 
olla kor j a tu t vuoden kuluessa ja toiminimen suorit taa kaupungille 10,000 
markan suuruinen vahingonkorvaus erään seinän halkeamisesta sekä antaa 
pankki takaus velvollisuuksiensa täy t tämises tä säädetyn a jan kuluessa. 

Salaojitustöiden suorittamiseen tuberkuloosisairaalan alueella kaupun-
ginhallitus myönsi 6) 50,000 markkaa yleisten töiden pääluokkaan sisältyvistä 
käyt tövarois taan. 

Kivelän sairaala. Kaupunginval tuuston annet tua kaupunginhallitukselle 
teh täväks i määrä tä , kuinka ja miten laajal t i Kivelän sairaalan alueelle raken-
nettaviksi pää te t ty jen asunto- ja sairaalarakennusten rakennustyöt oli pan-
t ava käynti in, hallitus pää t t i 7 ) , e t tä toistaiseksi rakennettaisi in ainoastaan 
sairaspa vilj onki. 

Nikkilän sairaala. Kaupungin sairaalain hallitus i lmoi t t i 8 ) lääkintöhalli-
tuksen hyväksyneen Nikkilän sairaalan uuden paviljongin sekä suostuneen 
siihen, e t tä sairaalassa vuoden 1932 loppuun sai olla 26 yl imääräistä potilasta. 

Mäkelän kansakoulutalo. Kaupungin yleisten töiden halli tus oikeutet-
t i in9) pane t t amaan käynt i in rakennet tavaksi pää te tyn Mäkelän uuden kansa-
koulutalon rakennustyöt . 

Tuberkuloottisten asuintalo. Kaupungin yleisten töiden hallitus oikeu-
tet t i in 10) a loi t tamaan tuberkuloottisille perheille va ra t t avan Loviisankadun 
varrelle tulevan asuintalon rakennustyöt . 

Käymälät ja vedenheittolaitokset. Tarkoi tusta var ten asetetun n ) komitean 
anne t tua mietintönsä kaupungin käymäläin jä r jes tämis tä koskevasta kysy-
myksestä kaupunginhall i tus pää t t i 1 2 ) m. m.: 

an taa rakennuskonttor in huonerakennusosastolle teh täväks i suunnitella 
mukavuuslai toksia rakennet tavaksi Lönnrot inkadun ajosillan alle, pidenne-
tyn Heikinpuiston eteläpäähän sekä Apollon-, Runebergin- ja Hesperian-
ka tu jen risteykseen tulevaan puistikkoon sekä kunnallisia uudisrakennuksia 
suunnitellessaan ot taa huomioon yleisten käymäläin tarpeen. 

!) Ks. myös tätä kert. s. 265. — 2) Khs 29 p. tammik. 161 §. — 3) S:n 19 p. 
helmik. 299 § ja 5 p. maalisk. 403 §. —4) S:n 16 p. huhtik. 582 § ja 7 p. toukok. 
698 §. —5) S:n^3 p. syysk. 1,225 §. —6) S:n 10 p. syysk. 1,269 §. — 7) S:n 22 p. 
toukok. 782 §. —8) S:n 19 p. helmik. 308 §. — 9) S:n 26 p. kesäk. 988 §. —10) S:n 
9 p. huhtik. 534 §. — Ks. v:n 1929 kert. s. 270. —12) Khs 22 p. lokak. 1,524 §. 
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Samalla kaupunginhall i tus h y v ä k s y i u u d e n vedenheittolaitostyypin 
sekä rahatoimikamarin lokakuun 21 p:nä 1930 hyväksymän suunnitelman, 
joka koski osin uusien laitosten si joi t tamista, osin aikaisempien muut tamis ta , 
kuitenkin siten, e t tä ki inteis tölautakunnan paikkoja vastaan es i t tämät muis-
tu tukse t oli o te t tava huomioon. Suunnitelma oli t o t eu te t t ava vähitellen, 
sikäli kuin siihen voitiin myöntää määrärahoja . 

Sairaalarakennusten palovakuuttaminen. Kaupunginhal l i tus pää t t i 2 ) anoa 
valtioneuvostolta, e t tä kaupunki vapautet taisi in mieli- ja tuberkuloosisairaa-
lain val t ionavun saamisen ehdoksi säädetys tä näiden rakennusten palovakuut-
tamisvelvollisuudesta. 

Rakennusten myynti. Kiinteistölautakunnalle annett i in 3) tehtäväksi jul-
kisella huutokaupal la myydä Kaivopuiston etelärannalla oleva virutushuone 
sekä tuberkuloosisairaalan alueella sijaitseva n. s. Bergströmin huvila, jo tka 
rakennukset os ta ja t oli velvoitet tava purkamaan ja poistamaan. 

Samaten oli ki inteis tölautakunnan toimesta myy tävä Tuurholmassa oleva 
ta lv ipuutarharakennus 4). 

Rakennusten purkaminen. Rakennuskont tor in huonerakehnusosastolle 
annet t i in 5 ) teh täväks i an taa purkaa Hert toniemen asuinrakennus n:o 7 9 b 
sekä käy t t ää puuaineet polttopuiksi paikalla suoritetuissa satamarakennus-
töissä. 

Yleisten töiden aloittamislupa. Rakennuskont tor i oikeutettiin 6) panemaan 
käynti in seuraavat työt : Etel. Hesperiankadun, Arkadiankadun, Topeliuksen-
kadun, Pengerkadun, El imäenkadun ja Nilsiänkadun tasoitus, viemärin ra-
kentaminen Mäkelänkadulta Kyläsaareen, puhdistuslaitoksen rakentaminen 
Kyläsaareen, urheilukenttäin jär jes täminen Annalaan ja kortteliin n:o 419 
Perhonkadun varrelle sekä Maistraat inkadun ja Paulant ien risteykseen tule-
vien leikkikenttäin tasoitus, sa tamaradan ja tkaminen Kyläsaareen ja sivuu-
tusraiteen rakentaminen sekä Hert toniemen rakennustyöt . 

Varatyöt7). Kaupunginval tuuston hyväksy t tyä kaupunginhall i tuksen 
lähe t tämän varatöiden jä r jes tämis tä koskevan ehdotuksen kaupunginhall i tus 
p ä ä t t i 8 ) va l tuu t taa kaupungin yleisten töiden hallituksen helmikuun 15 p:stä 
lukien panemaan käynti in val tuuston hyväksymät työ t sekä, mikäli se oli 
teknillisesti mahdollista, menettelemään siten, ettei tekeillä olevissa töissä 
olevaa työvoimaa t a rv innu t supistaa. Edelleen kehoitettiin halli tusta kiirei-
sesti l ähe t tämään kaupunginhallitukselle kaupunginval tuuston päätöksen puit-
teissa laadi t tu yksityiskohtainen varatöiden suori t tamisohjelma helmikuun 
15 p:n ja toukokuun 31 p:n väliseksi ajaksi sekä näiden töiden kustannusarvio 
sekä kaikin käyte t tävissään olevin keinoin joudu t t amaan Hert toniemen töi-
den käynt i inpanemista niin laajoin mitoin kuin mahdollista. 

Tämän johdosta hallitus lähett i työohjelman, jonka toteut tamiseen las-
kettiin t a rv i t t avan 17,075,000 markkaa. Vuonna 1930 myönnetyis tä varatyö-
määrärahoista oli 2,075,828: 54 markkaa siirretty kertomusvuoteen, joten ta r -
vittiin 15,000,000 markan suuruinen lisäys. Kaupunginhall i tus hyväksy i 9 ) 
suunnitelman ja osoitti t a rv i t t ava t varat yleisten töiden pääluokkaan sisälty-
vistä käyt tövarois taan. 

Kaupungin yleisten töiden hallitus val tuutet t i in 10) panemaan käyntiin 
eräiden Mäkelän alueen s ivukatujen tasoi tustyöt . 

x) Khs 22 p.lokak. 1,527 §. —2) S:n 19 p. marrask. 1,661 §. —3) S:n 29 p. lokak. 
1,565 § ja 5 p. marrask. 1,593 §. — 4) S:n 23 p. jouluk. 1,937 §. — 5) S:n 15 p. 
lokak. 1,466 §. — 6) S:n 29 p. tammik. 163 §. — 7) Vrt. tätä kert. s. 31 ja 206. — 
8) Khs 12 p. helmik. 232 §. —&) S:.n 5 p. maalisk. 388 §. — 10) S:n 9 p. huhtik. 533 §. 
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Koskelantien tasoitus. J o t t a jo ennen kuluvan vuoden alkua rakennus-
konttorin katu- ja satamaosastojen vakinaisiin töihin o te t tu ja työnteki jöi tä 
ei tulisi pakko erottaa, kaupungin yleisten töiden hallitus va l tuu te t t i in i ) pane-
maan käynti in Koskelantien tasoi tustyöt , joita varten merkittäisiin määrä-
raha vuoden 1932 talousarvioon. Samalla hallitus määräsi, e t tä kertomusvuo-
den kuluessa vakinaisiin töihin otetut työntek i jä t oli erotet tava, kun t ä m ä töi-
den supistamisen takia oli vä l t t ämätön tä , ja s a t a m a - j a katuosastojen vakinai-
sista töistä vuonna 1932 vapau tuva t työnteki jä t si irrettävä suoraan varatöihin.. 

Katutyöt. Yleisten töiden pääluokassa olevista käyt tövarois taan kaupun-
ginhallitus myönsi 2) 15,374: 70 markan määrärahan Albert inkadun ja Osake-
yhtiö P.,Sinebrychoffin alueen välisen Uudenmaankadun osan jär jestelystä ja 
korottamisesta aiheutuvien kustannusten suorittamiseen. 

Kaupunginhal l i tus pää t t i 3 ) , e t tä seuraavat kadut kesän aikana oli pääl-
lys te t tävä asfalttibetonilla: Fredr ikinkatu Pohj . Rauta t iekadun ja Luther in-
kadun väliltä, Punavuorenka tu Fredrikintorin ja Hieta lahdenrannan väliltä, 
Merimiehenkatu tont t ien n:ot 11—13 ja Perämiehenkadun väliltä, T a r k k -
ampujanka t i i Laivurin- ja Kasarmika tu jen väliltä, Kansakoulukatu Fredrikin-
ja Annanka tu jen väliltä, Liisanpuistikkoa ympäröivät kadut , Eläintarhant ie 
Turuntien ja Helsinginkadun väliltä, Helsinginkatu Elä intarhant ien ja Län t . 
Rrahenkadun väliltä, Mäkelänkatu Hämeen- ja Päi jänteenteiden väliltä, 
Salomoninkatu Annan- ja Heikinkatujen väliltä, Meilahdenkatu Turunt ien ja 
Topeliuksenkadun väliltä, Hietalahdentorin eteläinen ja lkakäytävä , Kaptee-
ninkatu Pietarin- ja Merikatujen väliltä, puistoalueeseen ra jo i t tuva t Porvoon-
ja Viipurinkatujen osat sekä Pohj . Rau ta t i eka tu Turuntien ja Nervanderin-
kadun väliltä. 

Yleisten töiden pääluokassa olevista käyt tövarois taan kaupunginhall i tus 
myönsi 4) 18,304 markan määrärahan Salomoninkadun a joradan eteläosan 
kuntoonpanemista sekä 9,000 markkaa eräiden samalla kadulla olevien por-
taiden poistamista ja "jalkakäytävän alentamista varten. 

Eduskunta ta lon rakennustoimikunnan kehoitet tua kaupungin rakennus-
konttoria panemaan kuntoon maini t tuun kiinteistöön kuuluvat kadut ja jalka-
käy tävä t kaupunginhall i tus pää t t i 5 ) , e t tä samalla pantaisiin kuntoon kau-
pungin vas taava t ka tuosuude tpa määräsi, e t tä työn aiheut tamiin kus tannuk-
siin sai käy t t ää 84,000 markkaa maistraat in ja kaupunginhall i tuksen mää-
räyksen mukaan suori te t tavaa kent täk iv ika tu jen asfaltoimista varten vara-
tus ta määrärahas ta sekä 74,000 markkaa varatöi tä var ten myönnetyis tä 
rakennuskont tor in määrärahoista . 

Puiden istuttaminen. Kahdeksan puun is tut tamiseen eduskuntata lon 
edustalle kaupunginhall i tus osoit t i6) 20,000 markkaa tällaisia tarkoi tuksia 
varten talousarvioon merki tys tä määrärahas ta . 

It. puistotien leventäminen. Kaupunginhal l i tus päät t i 7 ) , e t tä Kaivopuiston 
It . puistotietä oli levennet tävä 2 m huvilan n:o 8 c kohdalta 80 m etelään 
päin sekä e t tä työn kustannukset , jotka arvioitiin 14,300 markaksi, oli suoritet-
t ava talousarvioon merki tys tä teiden korjaus- ja kunnossapi tomäärärahasta . 

Lönnrotinkadun jatkon noususilta. Kaupunginhal l i tus hyväksy i 8 ) kau-
pungin yleisten töiden hallituksen ehdotuksen, e t tä Lönnrot inkadun ja tkon 
noususillan alaista maa-aluet ta käytet täis i in laituritasona tavarain varastoi-
miseeni mahdollisesti myös avonaisena tavarasuojana . 

2) Khs 30 p. marrask. 1,756 §. —2) S:n 29 p. tammik. 162 §. —3) S:n 11 p. 
kesäk. 919 §. —4) S:n 2 p. heinäk. 1,029 §. —5) S:n 27 p. elok. 1,213 §. —6) ?S:n 
15 p. toukok. 716 §. — 7) S:n 13 p. elok. 1,135 §.'—8) S:n 5 p. marrask. 1,590 §. 
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Sofiankadun yli vievä katusilta. Kaupungin yleisten töiden halli tusta 
k e h o i t e t t i i n v i i p y m ä t t ä pane t tamaan käynti in Sofiankadun sillan rakennus-
työ t , jo tka kustannettaisi in kaupungintaloon ja Osakeyhtiö Stockmannin 
kiinteistöihin tulevien virastohuoneistoj en sisustamista varten myönnetyillä 
varoilla. 

Salomoninkadun juoma-allas määrät t i in 2) si irrettäväksi Kaasu teh taan-
kadulle 10,000 markan kustannuksin, jo tka suoritettaisiin yleisten töiden 
pääluokkaan merkityil lä kaupunginhall i tuksen määrärahoilla. 

Eläintarhantie. Elä intarhant ien sivustojen·väliaikaista kuntoonpanemista 
var ten kaupunginhall i tus myönsi 3) 61,000 markan suuruisen määrärahan 
yleisten töiden pääluokkaan merki tyis tä käyt tövarois taan. 

Viemärijohtojen laskeminen. Kaupunginhal l i tus päätti·4), e t tä Pälkäneen-
tien, Kuor taneenkadun ja Lemuntien sekä Käenku jan tasoi t tamisen yhtey-
dessä laskettaisiin viemärijohdot näihin katuihin, jo tka samalla varuste t ta i -
siin vä l t tämät tömil lä sähkökaapelihaudoilla. Työt oli suori te t tava vara-
töinä ja kus tanne t tava tällaisiin tarkoituksiin käytet tävissä olevilla varoilla. 

Määrärahain myöntäminen teiden rakentamiseen. Yleisten töiden pää-
luokassa olevista käyt tövarois taan kaupunginhall i tus myönsi 5) 30,000 mark-
kaa tien rakentamiseen Koskelantieltä Käpylän raviradalle. 

Kaupungin yleisten töiden hallitukselle annet t i in 6) tehtäväksi talous-
arvioon teiden kunnossapitoa varten merki t tyä määrärahaa käyt täen panet-
taa kuntoon Naurissaaren sillalta kaupunkiin päin vievä tie 400 metrin 
pi tuudelta . Koska puheena oleva tie kuului Kulosaaren kunnalle, hankit t i in 7) 
lupa työn suorittamiseen sikäläiseltä kunnanval tuustol ta , joka ilmoitti 
kunnan suostuvan enintään 10,000 markalla o t tamaan osaa tien rakennus-
kustannuksiin. 

Herttoniemen—Puodinkylän tie. Kaupunginhal l i tus pää t t i 8 ) , e t tä Her t to-
niemen ja Puodinkylän välisen tien rakentamis ta oli j a tke t t ava vanhal ta 
sotilastieltä paalujen n:ot 18 ja 19 väliltä Porvooseen päin sekä e t tä tie t ä l t ä 
kohdalta oli pan tava lopulliseen kuntoon ilman aikaisempaan suunnitel-
maan sisältyneitä väliaikaisia mutkia . 

Herttoniemen tie. Kaupungin yleisten töiden hallituksen t iedusteltua, 
pantaisiinko Hert toniemen uusi maantie siltä kohdalta, missä se leikkasi 
rautat ien, lopulliseen kuntoon vai oliko aikomuksena rakentaa väliaikainen 
tasoyl ikäytävä, kaupunginhall i tus päät t i 9 ) i lmoittaa, e t tä tie rakennettaisiin 
jälkimmäisen vaihtoehdon mukaisesti. 

Viikin—Degerön—Hevossalmen tie. Uudenmaan rykment in komenta jan 
ehdotet tua , e t tä Viikin la tokar tanosta Degerön yli Hevossalmeen vievä tie 
julistettaisiin yleiseksi maantieksi, kaupunginhall i tus päät t i 1 0 ) ehdotuksesta 
yleisten rakennusten ylihallitukselle annet tavassa lausunnossa vastustaa ehdo-
tuksen hyväksymistä , mikäli se koski kaupungin maalla olevia tien osia. Sen 
varalta, e t tä tie kuitenkin julistettaisiin yleiseksi maantieksi, kaupunginhalli-
tus pidät t i kaupungille oikeuden seikkaperäisen lausunnon antamiseen sen 
suunnasta. 

Maantien oikaiseminen. Helsingin p i tä jän kunnall is lautakunnan tiedus-
telun johdosta kaupunginhall i tus päät t i 1 1 ) i lmoittaa, ettei sillä ollut mitään 

x) Khs 16 p. heinäk. 1,068 §. —2) S:n 7 p. toukok. 692 §. —3) S:n 29 p. tou-
kok. 811 §. —4) S:n 29 p. tammik. 160 §. — 5) S:n 15 p. toukok. 730 §, — 6) S:n 
10 p. syysk. 1,274 §. —7) S:n 15 p. lokak. 1,470 §. — 8) S:n 19 p. helmik. 303 §. 
—9) S:n 23 p. huhtik. 602 §. —10) S:n 26 p. kesäk. 976 §. — n ) S:n 23 p. jouluk. 
1,935 §. 
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huomaut tamis ta Vanhankaupungin—Malmin maant ien sekä siitä Porvooseen 
haarau tuvan tien oikaisemista vas taan edellyttäen, e t tä t ähän tarkoitukseen 
ta rv i t t ava kaupungin maa asianmukaisesti pakkolunastett i in ja e t tä kaupunki 
sai käy t t ää hyväkseen alueelta poistet tavan ruokamullan. 

Ison Mustasaaren ja Vallisaaren välinen jäätie. Vallisaaren paikallisko-
mendant in vali tet tua, ettei kaupunki huolehtinut Suomenlinnan Ison Musta-
saaren ja Vallisaaren välisen jäätien auraamisesta, kaupunginhall i tus pää t t i 
antamassaan vastauksessa i lmoittaa, e t tä kaupunki puheena olevan paikan 
epävarmain jääsuhteiden takia ei ka tsonut voivansa pi tää t ie tä kunnossa 
moottoriaurallaan, mu t t a e t tä hallituksen teknillinen joh ta ja oli saanut teh-
täväkseen keksiä muita keinoja tien pitämiseksi väl t tävässä kunnossa. 

Tien kunnossapito. Kaupunginhal l i tus päät t i 2 ) luovut taa Pälsin, Strömsin 
ja Brusasin tilain kau t t a kulkevan entisen sotilastien maksu t t a käyte t täväks i 
ja osoitti samalla yleisten töiden pääluokkaan sisältyvistä käyt tövarois taan 
sen kunnossapitämiseen kuluvana vuonna 5,000 markkaa, mikä rahamäärä 
ki inteistölautakunnan hyväksymiä laskuja vastaan maksettaisiin Mellunkylän 
—Kallvikin tien osakkaille ehdoin, e t tä kaupungin mailla oleva osa t ie tä 
pidettiin hyvässä kunnossa. 

Kaivopuiston ranta. Yleisten töiden pääluokkaan merkityistä käyt tö-
varoistaan kaupunginhall i tus myönsi 3) 36,000 markkaa Kaivopuiston etelä-
rannan siistimistä varten. Entis ten uimahuoneiden perustusarkut oli puret-
tava ja niistä saa tava t kivet käy te t t ävä ran ta verhoukseen, minkä ohessa 
rannan matala osa oli t ä y t e t t ä v ä niin korkeaksi, ettei se korkean veden aikana 
jou tunu t veden alle. 

Täytemaan vastaanotto. Suomenlinnan talvitien ja Uuninsuun välinen 
Kaivopuiston eteläranta luovutett i in 4) t äy temaan vastaanottopaikaksi . 

Hiekkakentän järjestäminen Kaisaniemeen. Hiekkakentän järjestämiseen 
Kaisaniemen ravintolarakennuksen viereen ja itäpuolelle kaupunginhall i tus 
osoit t i5) 5,000 markkaa Kaisaniemen puiston jär jes te lymäärärahasta . 

Puistikon järjestäminen kortteliin n:o 418. Kaupungin yleisten töiden 
hallitus oikeutet t i in 6) ennakolta kaupunginkassasta saamaan 150,000 mark-
kaa louhimistöiden suorittamiseen puistikon järjestämiseksi kortteliin n:o 418. 

Istutusten järjestäminen krematorion ympärille. Kaupungin yleisten töi-
den hallitukselle annetti in 7) tehtäväksi is tutusten kunnossapi tomäärärahaa 
käyt täen kuluvana vuonna huolehtia Suomen krematorioyhdistyksen vuokra-
alueella olevain is tutusten hoidosta. 

Kirkkoistutuslen kunnossapito. Kaupunginhall i tus oikeut t i 8) rakennus-
konttorin o t tamaan huolehtiakseen Käpylän seurakuntatalon sekä Vallilan 
kirkon ympärillä olevien is tutusten kunnossapidosta samoin ehdoin, jo tka 
koskivat Johanneksenkirkon ja Kallion kirkon ympärillä olevien is tutusten 
kunnossapitoa. • . 

Katuvalaistus. Kaupunginhall i tus pää t t i 9 ) , e t tä katuvalais tus puoliyön-
lampuin lopetettaisiin toukokuun 18 p:nä ja aloitettaisiin jälleen elokuun 
1 p:nä sekä e t tä valaistus kokoyönlampuin olisi keskeytyneenä toukokuun 
26 pistä heinäkuun 18 p:ään, kuitenkin siten, e t tä eräitä presidentin linnan 
edustalla ja Kauppator in altaiden kohdalla olevia lamppuja ei ollut sammu-
te t t ava . 

x) Khs 26 p. helmik. 340 §. —2) S:n 9 p. huhtik. 524 §. — 3) S:n 15 p. toukok. 
728 §. — 4) S:n 16 p. heinäk. 1,071 §. — 5 ) S:n 11 p. kesäk. 916 §. — 6 ) S:n 29 p. 
toukok. 812 §. — 7 ) S:n 11 p. kesäk. 920 §. —8) S:n 17 p. syysk. 1,314 §. — 9) S:n 
15 p. toukok. 725 §. 
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Katuvalaistuksen uudelleenjärjestämiseen Siltasaarenkadulla Hämeen-
tien ja Kolmannen linjan välillä kaupunginhallitus o s o i t t i 6 0 , 0 0 0 markkaa 
ja valaistuksen lisäämiseen Kristianin-, Kruununhaan-, Maurin-ja Meritullin-
kaduilla, Meritullintorilla, Satama-, Snellmanin-, Laivurin-ja Tehtaankaduilla 
sekä Kansakoulukadun ammattikoulutalon kohdalla yhteensä 34,400 mark-
kaa Kaasulaitos-nimiseen lukuun merkityistä käyttövaroistaan. 

Sähkölaitos-nimiseen lukuun sisältyvistä käyttövaroistaan kaupungin-
hallitus myönsi 23,000 markan suuruisen määrärahan valaistuksen järjestä-
miseen kunnalliskodin alueen pohjoisrajaa pitkin kulkevalle tielle 2), 2,800 
markkaa Intiankadun ja Hämeentien risteyksen valaistuksen parantamiseen2), 
20,000 markkaa sähkö valaistuksen järjestämiseen eduskuntatalon edustalla 
olevalle aukiolle 3), 3,500 markkaa lampun asettamiseen Malminkadun rauta-
tienylikäytävän kohdalle4), 1,200 markkaa Kansakoulukadun ammattikoulu-
talon ympärille tulevia valaistuslaitteita varten5), 12,000 markkaa katuvalais-
tuksen järjestämiseen Käpyläntielle kunnalliskodin kohdalle6) sekä 18,264:55 
markkaa katuvalaistuksen järjestämiseen Sörnäisten niemekkeelle, Simon- ja 
Yrjönkatujen risteykseen, Siltavuorenrantaan ja Stenbäckinkadulle sekä Ru-
neberginr ja Samifronkatujert risteyksessä olevaan puistikkoon7). 

Autoasemien puhelimet. Kaupunginhallitus osoitti 8) 650 markkaa Pohj . 
Rautatiekadulla olevan autoaseman puhelimen kuntoonpanemiseen sekä 
4,400 markkaa Helsingin- ja Kaarlenkatujen risteyksessä ja 5,850 markkaa 
Topeliuksen- ja Kammion katujen risteyksessä oleville autoasemille järjes-
tet täviä puhelimia varten. 

Yksityisten autonkuljet tajain anottua lupaa puhelimien asettamiseen 
Linnanrannalla sekä Meri- ja Kapteeninkatujen risteyksessä oleville auto-
asemille kaupunginhallitus pää t t i 9 ) ilmoittaa, et tä kaupunki suostui järjestä-
mään mainitut puhelimet ehdoin, et tä hakijat ennakolta suorittivat niiden 
aiheuttamat kustannukset, 3,110 markkaa puhelimelta, sekä että puhelimet 
jäivät kaupungin omaisuudeksi. 

Liikenteen järjestely. Kaupunginhallitus suostui10) kiinteistölautakunnan 
ehdotukseen, että vastapäätä yliopistoa oleva Senaatintorin länsipuoli luovu-
tettaisiin autojen seisotuspaikaksi, ja antoi rakennuskonttorille tehtäväksi 
tällaisia tarkoituksia varten talousarvioon merkittyä määrärahaa käyttäen 
asettaa sinne tarpeelliset liikennemerkit. 

Samusta määrärahasta kaupunginhallitus myönsi11) 3,000 markkaa ympy-
ränmuotoisen korokkeen rakentamiseen Runebergin-, Caloniuksen- ja Museo-
katujen risteyksessä olevan valaistuspylvään juurelle, mihin pylvääseen sitä-
paitsi oli merkit tävä liikenteen suunta. 

Sitten kun kaukoliikennettä väli t tävät linja-autot oli siirretty pois Rauta-
tientorilta, kaupunginhallitus päätti12), et tä torin keskiosa suljettaisiin puna-
valkoisilla pylväillä, ja osoitti liikennemerkkien asettamista ja korokkeiden 
rakentamista varten 13,000 markkaa. Koska raitiotie kulki niin läheltä Kan-
sallisteatteria, et tä se voi aiheuttaa vaaraa teatteriyleisölle, kaupunginhalli-
tus päätt i kehoittaa poliisia omistamaan tämän paikan liikenteelle erikoista 
huomiota, varsinkin teatteriaikoina. 

!) Khs 11 p. kesäk. 922 ja 923 § sekä 3 p. jouluk. 1,781 §. —2) S:n 22 p. tam-
mik. 129 §. — 3) S:n 26 p. helmik. 342 §. — 4) S:n29 p. lokak. 1,567 §. —5) S:n 
3 p. jouluk. 1,781 §. — 6) S:n 3 p. jouluk. 1,782 §. — 7) S:n 30 p. jouluk. 1,959 §. 
— 8) Khn jsto 10 p. maalisk. 4,529 ja 4,530 §, sekä 26 p. toukok. 5,364 §. — 
*) Khs 10 p. syysk. 1,266 §. — 10) S:n 7 p. toukok. 691 §. — n ) S:n 15 p. toukok. 
720 §. —12) S:n 15 p. toukok. 721 §. 



160 " II. Kaupunginhallitus. 

Viiden pylvään ja parin a josuuntaa osoittavan merkin pystyt tämiseen 
Rautat ientori l le käytet t i in *) 5,000 markkaa. 

Maistraat t i i lmoi t t i 2 ) kaupunginhall i tuksen anomukseen myöntyen kiel-
täneensä autojen seisottamisen Mikonkadulla Pohj . Esplanaadikadun ja Kaisa-
niemenkadun välillä heinäkuun 1 pistä lähtien. 

Kaupunginhall i tus hyväksyi 3 ) l i ikenteenjärjestelytoimikunnan tekemän 
e.hdotuksen liikenteen jär jestämisestä Ero t ta jankadul la Bulevardin ja Uuden-
maankadun välillä ja osoitti talousarvion tili l tä Uudet korokkeet ja liikenne-
merkit 11,000 markkaa kaupungin rakennettavien korokkeiden aiheuttamien 
kustannusten suorittamiseen. 

Samasta määrärahas ta myönnett i in 4) 20,000 markkaa korokkeen raken-
tamiseen Por thaninkadun ja Toisen l injan risteykseen. 

Raitiotie- ja omnibusosakeyhtiö oikeutettiin 5) rakentamaan koroke Nor-
denskiöldinkadulle, Pasilan raitiotien haarautumiskohtaan. 

Herra M. Liinakosken anot tua maistraat i l ta lupaa korokkeen rakenta-
miseen Kasarmikadulle kaupunginhall i tus pää t t i 6 ) maistraatille annet tavassa 
lausunnossa ilmoittaa, e t tä korokkeen sai rakentaa kaupungin toimesta haki-
jan kustannuksella. 

Katujen puhtaanapito. Puhtaanapitolai tokselle annet t i in 7 ) teh täväks i 
huolehtia Punavuorenkadun 6issa ja Ruoholahdenkadun Sissa oleviin ton t -
teihin kuuluvien katuosuuksien puhtaanapidosta . 

Katujen kunnossapito talven aikana. Kaupunginhall i tuksen toimeksi-
annosta puhtaanapi tohal l i tus oli laat inut ehdotuksen, joka koski kaupungin 
ka tu jen pi tämistä puhtaina lumesta talvella 1931—32. Tämän ehdotuksen 
mukaan oli lumityöt suori tet tava kolmella eri tavalla, osin niin, e t tä kadut 
pidettiin melkein paljaina, t . s. e t tä niiden lumipeite vain aivan tilapäisesti 
sai olla 3 sm paksumpi ja ettei niiden reunoilla saanut olla kinoksia, osin 
niin, e t tä kadulle sai jäädä niin paksu lumikerros, e t tä ajoi t ta in muodostui 
melko syvät autonjä l je t ja ka tu jen reunoille sai jäädä lumikinoksia pi tkäh-
köiksi ajoiksi paikkoihin, joissa auto ja harvoin seisotettiin, osin lopuksi siten, 
e t tä ka tu jen kunnossapitoon uhrat t i in vieläkin vähemmän työtä , kuitenkin 
niin, e t tä poliisin vaat imukset tässä suhteessa otettiin huomioon. Ensiksi mai-
nitulla tavalla oli hoidettava kaikki kadut , joilla oli raitiotie- tai l inja-auto-
liikennettä, erityisen vilkasliikenteiset kadut , joiden a jora ta oli kapea, sekä 
Länsisataman ja Ka ta janokan rautat ierai teet laiturialueineen. Ehdotukseen 
liittyi Helsingin kaupungin kar t ta , johon eri värein oli merki t ty , mihin edellä 
mainituista kolmesta puhtaanapi toryhmästä asianomaiset kadut ja paikat oli 
luet tava. Kaupunginhall i tus hyväksyi 8 ) ehdotuksen eräin yksityiskohtiin koh-
distuvin muutoksin, kuitenkin määräten, e t tä työn sai suori t taa I jär jes te lmän 
mukaisesti ainoastaan mikäli sopivaa työvoimaa oli saatavissa ja edellyttäen, 
ettei se maini t tavast i häir innyt katul i ikennettä . 

Ruskeasuon kaatopaikka. Köyhäinhoi to lautakunnan anot tua , e t tä nuo-
rille naimattomille miehille, joilla ei ollut toivoa pääsystä edes tavallisiin 
varatöihin, jär jestet täisi in työ tä , kaupunginhall i tus pää t t i 9 ) antaa raken-
nuskonttoril le tehtäväksi ryh tyä pane t tamaan kuntoon Pasilan ja Ruskea-
suon välille j ä r jes te t tävää kaatopaikkaa. Köyhäinhoi to lautakunta valtuu-
tet t i in vä l i t tämään työnteki jä t tälle työmaalle. 

Khs 17 p. syysk. 1,310 §. — 2) Khn jsto 26 p. kesäk. 5,682 §. — 3) Khs 10 p. 
syysk. 1,271 §. — 4) Sin 17 p. syysk. 1,307 §. — 5) S:n 26 p. marrask. 1,736 §. — 
6) Sin 26 p. marrask. 1,743 §. — 7) Sin 23 p. jouluk. 1,933 §. — 8) Sin 17 p. 
jouluk. 1,905 §. —9) Sin 23 p. jouluk. 1,938 §. 
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Oulunkylän-—-Viikin--Herttoniemen rautatie. Valtioneuvoston elokuun 
9 p:nä 1923 myönne t tyä 1 ) Helsingin kaupungille toimiluvan rautat ien raken-
tamiseen O ui u n kylästä Hert toniemeen ja heinäkuun 23 p:nä 1925 määrä t tyä , 
e t tä rakennustyöt oli aloi tet tava elokuun 9 p:nä 1927 ja saatava loppuun 
suoritetuiksi kuuden vuoden kuluessa maini tusta päivästä lukien, rahatoimi-
kamari oli anonut , e t tä toimilupaehtoja muutettaisi in siten, e t tä työ oli aloi-
te t tava vuonna 1931 ja saatava valmiiksi- vuoden 1935 loppuun mennessä. 
Valtioneuvosto käsitteli t ä t ä esitystä toukokuun 13 p:nä ja päät t i 2) 

e t tä puheena olevan rautat ien rakennustyöt oli aloitet tava vuoden 1931 
kuluessa; 

et tä sanot tujen töiden tuli olla loppuun suoritetut ja rautat ien luovutet tu 
liikenteeseen ennen vuoden 1935 loppua; 

et tä toimiluvan halti ja oli velvollinen kus tan tamaan Imatran voimalai-
toksen johtojen tarpeelliset muutostyöt näiden johtojen ja rautat ien risteys-
kohdassa; sekä 

et tä edellä maini t tuun valtioneuvoston elokuun 9 p:nä 1923 myöntämään 
toimilupaan sisältyviä ehtoja oli muuten noudate t tava . 

Kaupungin yleisten töiden hallitus ehdotti 
1) e t tä Oulunkylän—Viikin—Herttoniemen rautat ien siltain alaiset va-

paat kulkuaukot vahvistettaisiin seuraaviksi: 
a) paalun 3 1 + 2 m kohdalla olevan alikulkusillan aukot 2 x 9 m leveiksi 

ja 4.5 m korkeiksi; 
b) paalun 5 5 + 8 m kohdalla olevan Vantaanjoen sillan keskiaukko 45 m 

leveäksi, läntisen al ikäytävän aukko 6.6 m leveäksi ja 3 m korkeaksi sekä 
itäisen 10.5 m leveäksi ja 3.6 m korkeaksi; 

c) Malmille vievän tien paalun 1 0 0 + 4 m kohdalla olevan alikulkusillan 
aukot 2 x 10 m leveiksi ja 4.5 m korkeiksi; 

2) e t tä sillat rakennettaisiin rautat ien rakentamisen yhteydessä ja kus-
tannettaisi in sitä varten myönnetyillä määrärahoilla; 

3) e t tä väliaikaiset ylikulkusillat rakennettaisiin paalujen 1 3 + 1 0 m ja 
2 3 4 + 1 0 m kohdalle, edellinen 5 m ja jälkimmäinen 4 m leveäksi; sekä 

4) e t tä muihin tienristeyksiin järjestettäisi in tasoyl ikäytävät . 
Asiaa esiteltäessä kaupunginhall i tus päät t i 3) 
e t tä sillat, tienylikulkusillat, alikulkusillat ja tasoyl ikäytävät oli raken-

net tava kaupungin yleisten töiden hallituksen ehdottamalla tavalla rauta-
tien rakentamisen yhteydessä ja kus tannet tava t ä t ä varten myönnetyillä 
määrärahoilla, kuitenkin siten? e t tä paalun 3 1 + 2 m kohdalle tuleva silta 
oli rakennet tava vasta sen jälkeen kun oli hanki t tu sitä koskeva lisä-
selvitys; 

anoa Uudenmaan läänin maaherral ta lupaa Vantaanjoen sillan rakenta-
miseen edellä mainitun ehdotuksen mukaisesti; 

anoa Uudenmaan läänin maaherral ta sekä t ie- ja vesirakennusten ylihalli-
tuksel ta lupaa Malmille vievän maantien yli vievän sillan rakentamiseen kau-
pungin yleisten töiden hallituksen toimesta laadi t tujen piirustusten ta rkem-
min osoittamalla tavalla; 

antaa kaupungin yleisten töiden hallitukselle tehtäväksi sopia asian-
omaisten t ie lautakuntain kanssa siitä, miten paalujen 1 3 + 1 0 m ja 2 3 4 + 1 0 m 
kohdalle tu levat väliaikaiset ylikulkusillat oli rakennet tava, sekä laatia niitä 

2) Khs 29 p. toukok. 815§. —-3) S:n 15 p. 

11 
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koskevat ehdotukset, jotka aikanaan oli alistettava kaupunginhallituksen 
hyväksyttäviksi, missä yhteydessä myöskin oli tehtävä päätös paalun 13+10 m 
kohdalle tulevan ylikulkusillan leveydestä; sekä 

että kiviä ei saanut käyt tää ratapenkereen täytteeksi paalujen 20 ja 22 
välillä. 

Kaupunginhallitus hyväksyiOulunkylän—Viikin—1 Ierttoniemen rauta-
tien suunnan muutoksen paalujen 24-f-0.o5mja45+15.yi m välillä. Kiinteistö-
lautakunnalle annettiin tehtäväksi pakkolunastamalla hankkia tämän ehdo-
tuksen toteuttamiseen tarpeellinen maa-alue. Paalun oi-f-7 m kohdalle suun-
niteltu alikäytävä päätettiin toistaiseksi jä t tää rakentamatta ja korvata taso-
ylikäytävällä. 

Uudenmaan läänin maaherralle osoitetussa kirjelmässä kaupunginhalli-
tus ilmoitti -) yhtyvänsä tie- ja vesirakennusten ylihallituksen tekemään ehdo-
tukseen Malmille vievän maantien rakentamisesta tämän ja Oulunkylän — 
Viikin—Herttoniemen risteyksen kohdalta sellaisena kuin tämä ehdotus kävi 
ilmi rakennuskonttorin satamaosaston laatimasta piirustuksesta. 

Lokakuun 5 p:nä maaherra hyväksyi 3 ) kaupunginhallituksen esittämän 
edellä mainitun risteyksen järjestelyä koskevan ehdotuksen ehdoin, 

että uuden tieosan pienin kaarresäde oli 200 m; 
että uuden tieosan betoninen ajorata tehtiin vähintään 6 m leveäksi ja 

että sen lisäksi otettiin huomioon kaarteen takia tarpeellinen levitys; 
et tä ajoradan sivukaltevuuksiin, kaarteitten välille jätettäviin suoriin 

tieosiin y.m. teknillisiin seikkoihin nähden noudatettiin valtioneuvoston touko-
kuun 15 p:nä 1930 tekemässä päätöksessä I luokan maanteiden rakentami-
sesta annet tuja määräyksiä sekä tie- ja vesirakennusten ylihallituksen vah-
vistamia normaalipiirustuksia; sekä 

että maantielle molemmin puolin alikäytävää asetettiin tarkoituksen-
mukaiset ajosuuntaa osoittavat liikennemerkit. 

Herttoniemen öljysatama. Kaupunginhallitus hyväksyi 4) periaatteellisesti 
kaupungin yleisten töiden hallituksen lähettämän Herttoniemen öljysataman 
ensimmäisen rakennusvaiheen ohjelman, mutta jät t i toistaiseksi avoimeksi 
kysymyksen sikäläisten varastoalueiden suuruudesta ja rajoista. Hallituk-
selle annettiin toimeksi heti aloittaa satamarakennustyöt sekä yksissä neu-
voin satamahallituksen kanssa ehdottaa niiden alueiden rajat , jotka kuului-
vat joko kiinteistölautakunnan tai satamahallituksen hallintaan. Kunnes kau-
punginvaltuusto oli lopullisesti ratkaissut kysymyksen, oli halukkaille vuok-
raajille varat tava heidän haluamansa varastoalueet. 

Kaupunginhallitus hyväksyi 5) kaupungin yleisten töiden hallituksen 
lähettämät Herttoniemen rantalaiturin, tieyhteyksien ja raideverkoston pii-
rustukset. 

Leppäsuon alueella oleva satamarata. Kiinteistölautakunnan ilmoitettua 
myöntäneensä puutarhuri A. Andelinille Leppäsuon alueen n:o 68 a ja tketun 
vuokraoikeuden ehdoin, että vuokraaja heti luovutti kaupungin käytettäväksi 
eräitä kart taan tarkemmin merki t tyjä maakaistaleita, sanoneensa irti J . E. 
Forsmanin kivilouhimon kanssa tehdyn varastopaikkaa koskevan vuokrasopi-
muksen sekä määränneensä kukkaseppeleitten myyntipaikan ja puhtaana-
pitolaitoksen vajan poistettaviksi kaupunginhallitus päät t i 6 ) , että satama-

!) Khs 1 p . lokak. 1,397 §. —2) S:n 10 p. svysk. 1,273 §. —3) S:n 12 p. mar-
rask. 1,641 §. —4) S:n 18 p. kesäk. 961 §. —5) S:n 20 p. elok. 1,189 §. —6 S:n 19 p. 
maalisk. 447 §. 
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radan leventämiseen kyseisellä alueella oli ryhdy t t ävä heti, kun edellä mai-
ni tu t maakaistaleet oli saatu käyte t täviks i , sekä kehoit taa rakennuskonttoria 
si ir tämään Andelinin vuokra-alueen ja Pohj . Rauta t iekadun välisen aidan 
uudelle rajalle varoen alueella kasvavia puita, joita ei saanut kaataa ilman 
kiinteistötoimiston tontt iosaston lupaa. 

Katajanokan raideverkko. Kaupunginhall i tus h y v ä k s y i r a k e n n u s k o n t -
torin satamaosaston laat iman Kata janokan raideverkon laajentamisohjelman 
vuodeksi 1931. 

Venelaiturit. Kaupunginhall i tus päät t i 2), e t tä sen käyte t täväks i vene-
laiturien järjestämiseen vara t tu määräraha, 120,000 markkaa, palautuisi kau-
punginkassaan, koska laiturien rakentaminen ei ollut tarpeellista. 

Erään Kulosaaren laiturin kunnossapito. Kaupunginhall i tus epäsi 
Kulosaaren huvilakaupungin kunnal l is lautakunnan esi t tämän kahden laitu-
rin myynt i tar jouksen, mut t a ilmoitti kaupungin suostuvan huolehtimaan 
Kulosaaren koilliskärjessä olevan laiturin kunnossapidosta ehdoin, e t tä se 
korvaukset ta luovutett i in kaupungin omaisuudeksi. 

Pihlajasaarten—Lauttasaaren laivaväylä. Kaupungin höyryaluksen H 5:n 
a je t tua karille Pihlajasaaren edustalla kaupunginhall i tus oli t o i m i t u t t a n u t 4 ) 
asiaa koskevan tu tkimuksen, jossa oli i lmennyt, e t tä alus oli kulkenut vää-
räl tä puolelta pohjoisreimaria edellä mainituin seurauksin. Kapteenille annet-
tiin 5) tapauksen johdosta ankara varoitus ja rakennuskonttoril le tehtäväksi 
harata Pihlajasaaren ja Lauttasaaren eteläkärjen välinen reitti, joka ei ollut 
asianmukaisesti merki tet ty. 

Talvipuutarha. Kaupunginhall i tus pää t t i 6 ) , e t tä pääsyn ta lv ipuutarhaan 
tuli olla maksuton. 

Alppilan hiihtomäki. Kaupunginhal l i tus pää t t i 7 ) , e t tä kaupunki itse 
ottaisi huolehtiakseen Alppilan hiihtomäen hoidosta, ja määräsi samalla, e t tä 
mäki vuokrattaisi in kilpailuja varten 200 markan ker tamaksusta . 

Urheilukentät. Yleisten töiden pääluokkaan merkityistä käyttövarois-
taan kaupunginhall i tus osoitti 8) 2,000 markkaa kahden port t iaukon avaami-
seen Eläintarhan urheilukentälle jo olemassa olevien viereen, mitä pidettiin 
vä l t t ämä t tömänä kentän tyhjentymisen helpottamiseksi suurten kilpailujen 
jälkeen. 

Määrärahoja luistinradoille. Kaupungin yleisten töiden hallituksen anot-
tua l isämäärärahaa luistinratain ylläpitoa varten yhteensä 50,000 markkaa, 
siitä 10,000 markkaa Runeberginkadun pienen leikkikentän ra taa varten, 
yh tä paljon Käpylän leikkikentän ra taa var ten ja 30,000 markkaa Kars tu lan-
tien varrella Vallilassa olevaa ra taa varten, kaupunginhall i tus päät t i 9) , e t tä 
molemmat ensiksi maini tut rada t oli sul je t tava, jota vastoin Vallilan radan 
ylläpitoa varten anot tu määräraha myönnett i in yleisten töiden pääluokkaan 
sisältyvistä halli tuksen käyt tövarois ta . Samalla hallitus määräsi, e t tä lapset 
päivit täin klo 15:een asti saivat maksu t t a käydä edellä maini tun päätöksen 
nojalla sul je t tu jen pienten ratain viereisillä suuremmilla luistinradoilla. 

Lintulautoin asettaminen kaupungin puistoihin. Rakennuskonttori l le 
annett i in l0) teh täväks i hankkia ja si joit taa kaupungin yleisten töiden hallituk-
sen osoittamiin paikkoihin viisi l intulautaa. Tästä a iheutuvat kustannukset , 

Khs 1 p. lokak. 1,399 §. — 2) S:n 17 p. jouluk. 1,907 §. — 3) S:n 8 p. 
lokak. 1,428 §. — 4) S:n 26 p. kesäk. 993 §. — 5) S:n 6 p. elok. 1,113 §. — 
6) S:n 17 p. syysk. 1,313 §. — 7) S:n 22 p. lokak. 1,533 §. — 8) Khn jsto 
23 p. helmik. 4,342 §. — 9) Khs 19 p. helmik. 297 §. — 10) S:n 26 p. maalisk. 
496 §. 
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1,500 markkaa, oli suori tet tava puistojen ja istutusten kunnossapitomäärä-
rahasta . 

Taideteosten sijoittaminen1). Kaupunginhall i tus päät t i 2) , e t tä kuvanveis-
t ä j ä J . Haapasalolta ostettu veistosryhmä Nyrkkeil i jät sijoitettaisiin Sirkus-
puistikkoon, kuvanveis tä jä V. Janssonin Convolvulus Kaisaniemenpuistoon 
meteorologisen keskuslaitoksen alapuolelle, kuvanveis tä jä J . R. Mäntysen 
Mesikämmen muurahaispesällä Agricolanpuistikkoon ja kuvanveis tä jä G. 
Qvistin aurinkokello Hie tarannan ylemmälle hiekkakentälle. 

Agricolanpuistikon soittolava päätet t i in 3) siirtää Kallion kirjastotalon 
taakse tilan varaamiseksi edellä mainitulle graniittiveistokselle. 

Kansanpuistojen liikenne. Kiinteis tölautakunta val tuutet t i in4) seitsemäksi 
sunnuntaiksi heinäkuun 5 p:stä eteenpäin o t tamaan vuokralle höyrylaiva 
Wehmaa sijoitettavaksi Hieta lahden—Lauttasaaren, mahdollisesti myösLänt . 
Pihlajasaaren reitille. Aluksen vuokra, 4,500 markkaa päivältä, oli suoritet-
t ava l ippujen myynnistä kertyvillä varoilla. 

Kiinteis tölautakunta val tuutet t i in 5) tekemään laivurien A. Osterin ja 
J . G. Bäckströmin kanssa seuraavansisältöinen sopimus kansanpuistojen lii-
kenteen ylläpitämisestä: 

1) Öster ylläpitää yksinoikeuksin liikennettä Pohjoissataman—Korkea-
saaren reitillä ja on tällöin oikeutet tu kan tamaan 1: 50 markan maksun kerta-
matkal ta . 12 vuot ta nuoremmat lapset maksava t puoli hintaa. Näiden mak-
sujen yhteydessä Öster on velvollinen kaupungin laskuun kan tamaan 50 pen-
niä hengeltä ja matka l ta (lapsilta 25 penniä), joten matkal ippujen hintain 
tulee olla 2 markkaa, lapsilta 1 markka . 

2) Öster ylläpitää yksinoikeuksin liikennettä Hakaniementorin—Mus-
t ikkamaan reitillä ja on tällöin oikeutet tu kan tamaan 1: 50 markan maksun 
ker tamatkal ta ; 12 vuot ta nuoremmat lapset maksavat puoli maksua. 

3) Öster ylläpitää yksinoikeuksin liikennettä Ruoholahden—Mustasaa-
ren—Seurasaaren reitillä ja oikeutetaan t ämän yhteydessä arkipäivisin 4 ker-
taa ja sunnuntaisin 2 kertaa liikennöimään Laut tasaaren pohjoisrantaan. 
Seurasaaren ja Mustasaaren matkas ta Öster on oikeutet tu kan tamaan 3 mar-
kan maksun hengeltä ker tamatkas ta ; 12 vuot ta nuoremmat lapset maksavat 
puoli maksua. 

4) Kaupunki on oikeutet tu tarpeen mukaan jä r jes tämään muita kuin 
1, 2 ja 3 kohdassa main i t tu ja moottoriveneliikennelinjoja kyseisiin saariin 
väl t täen kuitenkin Osterin käyte t täväks i luovute t tu ja laitureita. 

5) Öster s i toutuu tarpeen vaatiessa ase t tamaan tarpeellisen määrän aluk-
sia reitille Hieta laht i— Pihla jasaar i—Laut tasaaren niemet ja on tällöin vel-
vollinen suori t tamaan kaupungille 10 % t ämän reitin brut to tulos ta . 

6) Korkeasaaren liikenne alkaa toukokuun 1 p:nä ja j a tkuu marraskuun 
1 p:ään. 

7) Must ikkamaan liikenne alkaa toukokuun 15 p:nä ja j a tkuu syyskuun 
1 p:ään sekä edelleen syyskuussa, niin kauan kuin ravintola pidetään avoinna; 

8) Seurasaaren liikenne alkaa toukokuun 15 p:nä ja j a tkuu syyskuun 
10 p:ään: 

9) Öster s i toutuu, mikäli kaupunki niin haluaa, a loi t tamaan Pohjois-
sa taman Korkeasaaren reitin liikenteen aikaisemmin ja lopet tamaan sen 

Ks. myös tätä kert. s. 222. —2) Khs 7 p. toukok. 675 §. — 3) Srnlp.lokak. 
1,393 §. — 4) S:n 2 p. heinäk. 1,021 §; vrt. tätä kert. s. 71. —5) Khs 22 p. lokak. 
1,523 §. 
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myöhemmin kuin 7 kohdassa edellytetään, mut ta kaupunki on tällöin vel-
vollinen suori t tamaan hänelle 400 markan korvauksen päivältä; 

10) Kiinteis tölautakunta vahvistaa vuosittain kaikkien tässä maini t tu-
sen reittien aikataulut , joista saa poiketa ainoastaan lau takunnan suostumuk-
sella. 

11) Koululasten, jotka opettajainsa johdolla käyvät saarissa, tulee saada · 
50 %:n alennus lippujen hinnoista. 

12) Eläintarhan valvoja sekä saarilla kaupungin palveluksessa olevat ja 
siellä asuvat henkilöt perheineen saavat vapaaliput . Korkeasaaren, Seura-
saaren ja Mustasaaren ravintolain vuokraajille sekä Helsingin työväenyhdis-
tykselle Mustikkamaalla annetaan kullekin neljä vapaalippua. 

13) Kiinteistölautakunta vahvistaa vuosittain kaupungille tulevien lii-
kennemaksujen valvonnassa noudate t tavan menettelyn. 

14) Helsingin kaupunki jär jes tää ja ylläpitää kustannuksellaan laivoille 
maihinlaskupaikat kaupungin laivalaitureilla ja saarissa sekä huolehtii t a r -
peellisten matkal ippujen painatuksesta ja kus tantaa sen. 

15) Jos toimiluvanhal t i ja t r ikkovat t ämän sopimuksen, menet tävä t he 
heti toimilupaoikeutensa, ellei ki inteistölautakunta rikkomuksen laadun joh-
dosta mahdollisesti t yydy muuhun hyvitykseen. 

16) Jos Suomen markan ostoarvo muu t tuu enemmän kuin 10 %, on 
Öster sovit tuaan kiinteistölautakunnan kanssa oikeutet tu vastaavast i muu t t a -
maan lippujen hintoja. 

17) Jos Helsingin kaupungin ja toimiluvanhalt i jain kesken syntyy t ä t ä 
sopimusta koskevia erimielisyyksiä, on ne alistet tava Helsingin sovintolauta-
kunnan ratkaistaviksi . 

18) Tämä sopimus astuu voimaan t ammikuun 1 p:nä 1932 ja j a tkuu vuo-
den kerrallaan, kunnes kaupunki tai herra Öster sanoo sen irti, ja tulee irti-
sanomisen t apah tua ennen lokakuun 1 p:ää sinä vuonna, jonka lopusta lukien 
sopimus halutaan saada puretuksi. 

Tä tä sopimusta on laadi t tu kaksi kappalet ta , toinen kiinteistölautakun-
nalle ja toinen toimiluvanhaltijoille. 

Korkeasaaren eläintarha. Kiinteän omaisuuden pääluokkaan merkityistä 
käyt tövarois taan kaupunginhall i tus myönsi x) 9,600 markkaa Korkeasaaren 
eläinhäkkien korjaamiseen. 

Pihlajasaari. Länt . Pihlajasaaressa olevan n. s. Vähämäen huvilan sisus-
tamiseen pukeutumispaviljongiksi kaupunginhall i tus myönsi 2) Pihlajasaaren 
uudisrakennusmäärärahasta 55,000 markkaa. 

Varatyöt. Kaupunginhall i tus päät t i 3), e t tä kansanpuistoissa suor i te t tu ja 
varatöi tä sai ja tkaa ja niitä varten myönnetyn määrärahan yl i t tää. 

Hietaranta. Lastensuojelulautakunnan anomuksesta kaupunginhall i tus 
päät t i 4), e t tä eräs Hietarannan alue oli arkipäivisin klo 16:een asti luovutet-
t ava lasten leikki- ja uimapaikaksi. Samalla kaupunginhall i tus kehoitti 
rakennuskonttor ia kansanpuistojen isännöitsijän ohjeiden mukaisesti aitaa-
maan alueen sekä ase t tamaan ilmoituskilpiä. Päätöksestä a iheutuvat kustan-
nukset, 2,500 markkaa, oli suori tet tava hallituksen käyt tövarois ta Kiinteä 
omaisuus nimisen pääluokan kohdalta. 

Kiinteistölautakunta oikeutett i in5) käy t t ämään Hietarannan uudisraken-

*) Khs 15 p.toukok. 719 §. —2) S:n 7 p. toukok. 689 §. —3) S:n 26 p. marrask. 
1,720 §; vrt. tätä kert. s. 41. —4) Khn jsto 26 p. toukok.'5,395 §. —5) Khs 26 p. 
kesäk. 978 §. 
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nusmäärärahan säästö, 27,000 markkaa, sikäläisen ri isuutumispavilj ongin 
muutostöiden kustantamiseen. 

Merikylpylät. Kaupunginhal l i tus päätt i e t tä kirkkohallinnon toimesta 
kaupungille nos te tus ta 2 ) h iekkamäärästä 5,000 m 3 varastoitaisiin Hietaran-
nalle, 5,000 m 3 käytettäisi in Hietarannan ja yhtä paljon Mustikkamaan meri-
kylpylän parantamiseen sekä 3,000 m3 Pihlajasaaren uimarannan parantami-
seen. Koska kansanpuistojen isännöitsijä oli ehdot tanut , e t tä Laut tasaaren 
etelärannalle järjestettäisi in merikylpylä, mut t a t ä m ä n paikan vesi vuonna 
1919 oli rauhoi te t tu , kaupunginhall i tus päätt i ryhtyä rauhoituksen kumoa-
mista tarkoi t tavi in toimenpiteisiin ja anoa asianomaiselta vesioikeuden omis-
ta ja l ta lupaa uuden merikylpylän järjestämiseen ran taa täy t tämäl lä . 

Siirtolapuutarhat. Kaupunginhall i tus hyväksy i 3 ) periaatteellisesti kiin-
te is tölautakunnan ehdotuksen, e t tä seuraavat alueet varattaisiin siirtolapuu-
tarhatarkoi tuksi in: n. 120 viljelyspalstaa käsi t tävä alue Toukolan ja Kumpu-
lan väliltä, n. 180 viljelyspalstaa Hert toniemestä sekä n. 350 palstaa Talin 
tilan maal ta sekä e t tä ensiksi maini tun alueen saisi ot taa käytäntöön jo syk-
syn kuluessa. Sen kuntoonpanemiseen oli käyte t tävissä 300,000 markan suu-
ruinen si i r tomääräraha. 

Kaupungin yleisten töiden hallitus val tuutet t i in 4) a loi t tamaan Vallilan 
si i r tolapuutarhan jär jes te lytyöt . 

Viikin latokartanon lähtö- ja tulokatselmus. Sen jälkeen kun Viikin lato-
kartanossa heinäkuun 14 ja 15 p:nä oli to imi te t tu lähtö- ja tulokatselmus ja 
kaupunginlakimies oli ehdot tanut , ettei katselmuslautakunnan tällöin teke-
mästä päätöksestä valitettaisi, kaupunginhall i tus päät t i5) , e t tä se 14,925 mar-
kan rahamäärä , joka kaupunki oli velvoitettu maksamaan tilan rappioista, 
suoritettaisiin hallituksen yleisistä käyt tövarois ta . 

B. Kaupungin irtainta omaisuutta ja rahatointa koskevat 
asiat. 

Tilinpäätös. Kaupunginhall i tus hyväksyi 6 ) kaupungin rahatoimiston 
laat iman t i l inpäätöksen joulukuun 31 piitä 1930. 

Vakuusasiakirjoin tarkastus. Käsiteltäessä kaupungin vakuusasiakirjani 
ta rkas tukses ta annet tua ker tomusta kaupunginhall i tus pää t t i 7 ) , e t tä myön-
nettäessä, lainoja rakennuksiin myönnet tyä kiinnitystä vastaan näiden ra-
kennusten tuli olla pa lovakuute tu t ainaiseksi. Ellei vakuutusmaksu ollut 
kokonaan makset tu , oli lainan anojan annet tava vakuutuslai toksen an tama 
sitoumus, jonka mukaan t ä m ä ilmoittaisi kaupungille, ellei maksua suori tet tu 
erääntymispäivänä, sekä antaisi vakuutuksen olla voimassa ilmoituksen 
tekemisen jälkeenkin, jo t ta kaupungilla olisi tilaisuus ryh tyä tarpeellisiin 
toimenpiteisiin. Maksuajan umpeen kulut tua lainan o t ta jan tuli j ä t t ää raha-
toimistoon todistus siitä, e t tä vakuutusmaksu oli täysin makset tu . Niihin 
palovakuutuskir jöihin nähden, jotka jo olivat rahatoimiston hallussa, tuli 
toimiston, sikäli kuin erissä makset tavien vakuutus ten maksuaika päät tyi , 
hankkia todistukset siitä, e t tä maksut olivat kokonaan suoritetut . 

Koska Helsingin kaupungin rakennusosakeyhtiö nio 4 ei ollut maksanut 

Khs 22 p.lokak. 1,539 §. — 2) Ks. tätä kert. s. 145. — 3) Khs 18 p. kesäk. 
957 —4) Sin 5 p. marrask. 1,591 §. —5) Sin 10 p. syysk. 1,272 § ja 17 p. syysk. 
1,312 §. — 6) Sin 12 p. maalisk. 416 —7) Sin 26 p. helmik. 316 


