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poistamista, p ä ä t t i l a u t a k u n t a hakijoille i lmottaa olevansa puolestaan val-
mis puol tamaan töiden suori t tamista, ehdolla e t tä hak i j a t suor i t tavat puolet 
kustannuksista. 

Tiemaan luovuttaminen. Lau t akun ta esitti kaupunginhalli tukselle2) , e t tä 
Kalivikin ja Mellunkylän tieosakkaille myönnettäisi in oikeus korvaukset ta 
k ä y t t ä ä Päls, Ströms ja Brusas nimisten tilojen maa ta Puodinkyläs tä ylei-
selle maantielle rakenne t tavaa t ie tä var ten kunnes uusi Porvoon maant ie val-
mistuu sekä e t tä mainituille tieosakkaille lisäksi myönnettäisi in 5,000 markan 
vuotuinen avustus tien kunnossapitoa varten. 

Lausuntoja annett i in kaupunginhalli tukselle sen lisäksi asioista, jo tka 
koskivat: 

Li ikennevaaran ehkäisemistä koulutont t ien edustalla 3); 
Pa ikan osoittamista yleistä ruumishuonet ta var ten 4); 
Puiden i s tu t tamis ta eduskunta ta lon Turunt ien puoleiselle ja lkakäytä-

välle 5); 
Her t toniemen radan tienristeyksiä 6); 
Rauta t ientor in liikenteen väliaikaista jär jes te lyä 7 ) ; 
Malmin hau tausmaan laajentamis ta 8); 
Asfalt t iosakeyhtiö Lemminkäisen anomusta pistoraiteen rakentamisesta 

Vallilan vaihteesta Pääskylänkadun tont in n:o 4 edustalle 9); 
Merisataman teiden uudelleen järjestelyä1 0) ; 
Osuuskassojen keskuslainarahasto osakeyhtiön anomusta lisäkerroksien 

rakentamisoikeuden myöntämisestä n ) ; 
Kunnalliskodin lisäalueelle suunnitellun l isärakennuksen paikkaa 12); 
Virvoitusjuomakioskien piirustuksia 13); 
Liikenteen jä r jes tämis tä Ero t ta jankadul la 14); sekä 
Käpylän raitiotien sivuutusraiteiden pidentämistä 15). 
Evät täv iks i ehdotett i in anomukset , joita olivat tehneet Fastighetsaktie-

bolaget Salix 16) niminen yhtiö Fredr ikinkadun tontil la n:o 63 olevan uutis-
rakennuksen lisäkerroksesta vaadi tun korvauksen poistamisesta; osakeyhtiöt 
Nahka ja Hakaniemenkatu 3 17) korttelissa n:o 296a olevien tehdastont t ien 
muut tamises ta asuntotonteiksi; sekä Osuuskassojen keskuslainarahasto osa-
keyhtiö 18), e t tä kaupunki suorittaisi yhtiölle korvausta, jos kaupunki vaatisi 
yhtiön uudisrakennuksen kat tol is tan koroit tamista viereisen talon kattolis-
t an tasoon. 

7. Kiinteistötoimiston talo-osaston toimialaan kuuluvat asiat. 

Kauppahallit. Skärgårdsfiskarenas andelslag m. b. t . nimiselle osuuskun-
nalle myönnetti in1 9) Ranta tor in kauppahallissa vuokraamansa2 0) kalakauppa-
huoneiston t i lapäistä vuokranalennusta 24,000 markkaan vuodessa t am-
mikuun 1 p:stä 1932 lukien. 

x) Kiint. lautak. 21 p. jouluk. 1,350 §. — 2 ) S:n 16 p. helmik. 152 § ja 16 p. 
maalisk. 254 §. — 3) S:n 2 p. helmik. 109 §. — 4) S:n 20 p. huhtik. 389 §. — 5 ) S:n 
27 p. huhtik. 412 §. — 6 ) S:n 4 p. toukok. 447 §. — 7 ) S:n 11 p. toukok. 481 §. — 
8) S:n 26 p. toukok. 539 §. — 9) S:n 26 p. toukok. 541 §. — 10) S:n 13 p. heinäk. 
748 §. — n ) S:n 24 p. elok. 841 §. —12) S:n 31 p. elok. 859 §. —13) S:n 7 p. syysk. 
881 §. —14) S:n 7 p. syysk. 902 §. —15) S:n 23 p. marrask. 1,194 §. —16) S:n 30 p. 
maalisk. 302 §. — 17) S:n 5 p. lokak. 991 §. — 18) S:n 30 p. marrask. 1,225 §. — 
19) S:n 30 p. marrask. 1,229 §. —20) Ks. v:n 1927 kert. s. 160. 
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Vuoden varrella huu tokaupa t t i i n 1 ) 10 Ranta tor in hallin myymälän 
vuokraoikeudet yhteensä 110,200 markas ta ja 44 Kasarmintor in hallin myy-
mälän vuokraoikeudet yhteensä 391,460 markas ta . Sitäpaitsi vuokrat t i in 2) 
9 Ranta tor in hallin myymälää ilman huutokauppaa yhteensä 88,600 markan 
vuosivuokrasta ja 7 Kasarmintor in hallin myymälää yhteensä 54,000 mar-
kasta . 

Kasarmintor in kauppahall in vuokria pääte t t i in 3 ) hallikauppiaiden ano-
muksesta alentaa keskimäärin 10 %:lla niistä hallimyymälöistä, jo tka kesä-
kuun lp :n 1931 jälkeen jou tu iva t huutokaupal la vuokrat taviks i . 

Koska Vallilan kauppahall i jo useana vuonna oli t u o t t a n u t kaupungille 
suoranaista tappiota , pää t t i 4 ) l au takun ta kaupunginhalli tukselle ehdottaa, 
e t tä Vallilan kauppahall i lakkautet tais i in joulukuun 31 pistä 1931 lukien, e t tä 
hallin vahtimestar i , yövaht i ja siivoojatar irtisanottaisiin samaan päivään ja 
e t tä hallirakennus saataisiin poistaa heti hallin lakkaut tamisen jälkeen. Kau-
punginval tuusto hyväksyi kesäkuun 10 pinä lau takunnan esityksen. 

Kasarmintor in kauppahall in kangasmyymälä nio 15 si irret t i in5) sen 
vuokraa jan M. Kokon kuoltua t ämän leskelle A. J . Kokolle ilman huuto-
kauppaa . 

Torikauppa. Savustetun kalan kaupan sallittiin 6) j a tkua Kauppatori l la 
samaan päivään kuin l ihatavaroidenkin eli tällä ker taa kesäkuun 1 piään 1932. 

Leski E. Osipoffille myönnet t i in 7) oikeus j a tkaa kuolleen miehensä har-
jo i t t amaa l intujen kauppaa tälle luovutetulla paikalla Kauppatori l la . 

Makkarakaupan harjoittaminen kaupungin kaduilla. Makkarainmyynt i -
paikat ja myynt iehdot vahvistet t i in 8) . Oikeudet makkarain myynt i in vuonna 
1932 annet t i in 9) s i t temmin huutokaupal la seuraavissa paikoissai Hakanie-
mentorilla, Kauppatori l la , Erot ta ja l la , Heikinpuistossa, Rautat ientori l la , 
Fredrikintorilla, Arkadiankadun ja T.uruntien kulmassa, Helsinginkadun ja 
Hämeent ien kulmassa, Pienen Roober t in - j a Yr jönka tu j en kulmassa, Kaisa-
niemenkadulla, Runebergin- ja Caloniuksenkatujen kulmassa, Turunt ien ja 
Runeberginkadun kulmassa, Mäkelän- ja S turenkatu jen kulmassa, Viidennen 
l injan ja Fleminginkadun kulmassa sekä Kapteenin- ja Teh taanka tu jen kul-
massa maksuista , jo tka yhteensä nousivat 548,500 markkaan . 

Muu katukauppa. Jää te lönmyynt ipaikkojen ja vesikioskien al immat 
vuokra t ja vuokraehdot vahvistet t i in1 0) . 

Talojaosto vuokrasi1 1) s i t temmin edelläkäyneen huu tokaupan jälkeen 
28 jää te lönmyynt ipaikkaa huht ikuun 15 p:n ja lokakuun 15 pin väliseksi 
ajaksi vuokramaksuis ta , jo tka vaihtelivat 2,000 markas ta 40,000 markkaan ja 
yhteensä nousivat 336,100 markkaan. Vuokramääräs tä oli 5 % makse t tava 
huutokauppati laisuudessa ja 20 % kuukausi t ta in alkaen toukokuun 2 pinä. 

27 vesikioskia vuokrat t i in 12) samaksi ajaksi yhteensä 962,400 markan 
vuokrasta . Myöhemmin peruutet t i in kolmen vesikioskin vuokraoikeudet , 
ollen niiden vuokramaksut yhteensä 104,600 markkaa, ja vuokratt i in1 3) oikeu-
det uudelleen yhteensä 72,700 markan vuokrasta . 

x) Taloj. 30 p. tammik. 6 §, 19 p. helmik. 28 §, 26 p. maalisk. 53 §, 28 p. 
toukok. 90 §, 1 p. heinäk. >99 §, 7 p. syysk. 114 §,22 p. syysk. 119 §, 19 p. lokak. 
151 §, 2 p. marrask. 167 § ja 14 p. jouluk. 184 §. — 2) Sin 30 p. tammik. 7 §, 23 p. 
toukok. 80 §, 7 p. syysk. 113 §, 6 p. lokak.143 § ja 14 p. jouluk. 184 §. — 3) Kiint. 
lautak. 1 p. kesäk. 563 §. — 4) Sin 18 p. toukok. 509 §. — 5 ) Taloj. 16 p. huhtik. 65 §. 
—6) Kiint. lautäk. 30 p. marrask. 1,228 §. — 7) Sin 28 p. syysk. 975 §. — 8) S:n 9 p. 
marrask. 1,139 §. — 9) Sin 21 p. jouluk. 1,365 §. — 10) Sin 16 p. helmik. 156 jal58 §. 
— u ) Taloj. 12 p. maalisk. 48 § ja 7 p. toukok. 75 §. — 12) S:n. 12 p. maälisk. 50 § 
ja 26 p. maalisk. 56 §. — 13) Sin 23 p. toukok. 78 §. 
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Seitsemän eri paikkaa vaunuis ta t apah tuvaa virvoitusjuomain y. m. 
myyn t i ä var ten oli huutokaupal la vuokra t t ava ja vahvisti kiinteistö-
l au takun ta niiden minimivuokrat . Sit temmin vuokrat t i in 2) sanotut pa ikat 
huht ikuun 15 p:n ja lokakuun 15 p:n väliseksi ajaksi yhteensä 71,900 mar-
kan vuokramaksuis ta . 1 vaunupaikkaa keskeva sopimus peruutet t i in sit-
t emmin ja paikka vuokra t t i i n 3 ) uudelleen 16,200 markan vuokrasta; sen 
entinen vuokra oli ollut 20,100 markkaa . 

Ki inte is tö lautakunta määräs i 4 ) , e t tä lauantaisin ja sunnuntaisin huhti-
kuun 15 p:n ja lokakuun 15 p:n välisenä aikana 1931 saisi myydä mar jo ja ja 
hedelmiä kahdessa paikassa Kaisaniemenpuistossa ja kahdessa paikassa 
Eläintarhassa . Pa ika t oli vuokra t t ava huutokaupal la ehdoin, e t tä vuokras ta 
5 % oli suori te t tava huutokauppati laisuudessa, 50 % kesäkuun 1 p:nä ja 
loput eli 45 % elokuun 1 pinä. Myyntioikeudet luovutet t i in 5 ) s i t temmin 
yhteensä 38,200 markan maksuista . 

Edelläkäyneen huu tokaupan jälkeen vuokra t t i in 6 ) 16 valokuvauspaik-
kaa, joista 3 Kaisaniemenpuistosta, 2 Korkeasaarel ta, 2 Must ikkamaalta , 3 
Seurasaarelta, 1 Mustasaarelta, 2 Pihlajasaarel ta , 1 Laut tasaare l ta ja 2 Hie-
taniemen uimarannal ta yhteensä 67,100 markan maksuista . Kauppaneuvos 
Henrik Borgströmin puistossa myönnet t i in 7 ) samanlainen oikeus kesän ajaksi 
250 markan korvauksesta. 

Aktiebolaget Libra osakeyhtiölle myönnett i in 8) oikeus huht ikuun 15 p:n 
ja lokakuun 15 p: n välisenä aikana pi tää henkilö vaakoja Runeberginesplanaa-
dissa, Etelärannalla kauppahall in vieressä, Rautatientori l la, Korkeasaarella ja 
Kaivopuistossa 500 markan kuukausimaksusta vaakaa kohden. Sitäpaitsi 
oikeutett i in 9) yhtiö p i tämään vaaka Hietarannalla kesän aikana 5,000 mar-
kan maksusta , sekä vaaka auto-omnibussilinjojen päätekohdan odotushuo-
neessa toistaiseksi, lukien toukokuun 15 pistä 500 markan kuukausivuokrasta , 
mikä viimeinen sopimus si t temmin pidennetti in 10) marraskuun 15 p:stä kesä-
kuun 1 p:ään 1932 1,000 markan vuokrasta koko ajal ta . 

Dayton vaaka osakeyhtiö o ikeu te t i in n ) ase t tamaan henkilö vaakoja 
Ranta tor in , Hietalahdentorin ja Hakaniementor in halleihin joulukuun 1 pistä 
lukien 100 markan kuukausivuokras ta vaakaa kohti . Koska yhtiö kui tenkin 
vasta joulukuun puolivälissä oli ase t tanut vaa ' a t paikoilleen, päätt i1 2) lauta-
kunta , e t tä maksu vaakojen pitämisestä laskettaisiin vasta 16 pistä joulu-
kuuta . 

Talojaosto myönsi 13) Akateemiselle kir jakaupalle oikeuden kesäkuun 
1 pin ja syyskuun 1 pin välisenä aikana myydä aikakauslehtiä Pohjois- ja 
Eteläsatamissa etukäteen kaupunginkassaan suor i te t tavasta 2,000 markan 
maksus ta . 

No name aktiebolag niminen yhtiö oikeutetiin14) kesäkuun 15 pistä syys-
kuun 1 piään Pohjois- ja Eteläsatamissa p i tämään kaupan makeisia pusseissa 
500 markan vuokras ta kummastak in paikasta eli yhteensä 1,000 markan 
maksusta . 

Joulukuusien myynt ipa ikkoja luovutetti in1 5) Merisatamasta, Hietalah-
dentoril ta, Hakaniementor i l ta ja Eteläiseltä Rauta t ienkadul ta kaikkiaan 

x) Kiint. lautak. 23 p. helmik. 184 ja 186 §. — 2) Taloj. 12 p. maalisk. 
51 §. — 3) Sin 23 p. toukok. 78 §. — 4) Kiint. lautak. 16 p. helmik. 157 §. — 
5) Taloj. 12 p. maalisk. 49 § ja 26 p. maalisk. 54 §. —6) Sin 12 p. maalisk. 47 § ja 
26 p. maalisk. 56 §. — 7) Kiint. lautak. 15 p. kesäk. 603 §. — 8) Taloj. 30 p. 
tammik. 4 §. — 9) Kiint. lautak. 11 p. toukok. 487 §. —10) Taloj. 19 p. lokak. 154 §. 
— u ) Sin 30 p. marrask. 181 §. —12) Kiint. lautak. 21 p. jouluk. 1,357 § . - 1 3 ) Ta-
loj. 16 p. huhtik. 61 §. — 14) Sin 7 p. toukok. 70 §. — l ö ) Sin 30 p. marrask. 179 §. 
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n. 40, ollen vuokraa per i t tävä 50 markkaa päivässä tavallisen rau ta t i evaunun 
ja 100 markkaa kaksoisvaunun paikasta ja muista myynt ipaikois ta , kui ten-
kin siten, e t tä jos vaunu oli saapunut myyntipaikal le jälkeen klo 12, oli siltä 
päiväl tä veloi tet tava ainoastaan puoli maksua. 

Pelastusarmeija oikeutett i i»1) ase t tamaan tavanmukaise t joulupatansa 
erinäisiin paikkoihin kaupungilla. 

Arpain myyritiä var ten luovutet t i in kaupungin kioskeja sekä myönnet-
t i in2) lupia kioskien pystyt tämiseen 10 tapauksessa, jo ta vastoin yhdessä 
tapauksessa vas taava anomus evättiin3). 

Lupa julistusten asettamiseen. Helsingin luistelijat niminen yhdistys oikeu-
tett i in4) pikaluistelun maailmanmestaruuski lpai luja varten ase t tamaan pai-
ne t tu j a julistuksia puistoihin y. m. paikkoihin ta rkoi tus ta var ten tehdyille 
telineille. 

Filmaus- ja valokuvausoikeudet. P ä ä t e t t y ä ä n 5 ) periaatteessa, e t tä fil-
mausoikeuksia ra j oitetuilla alueilla kaupungissa saataisiin vuodeksi 1932 vuok-
ra ta huutokaupalla , määräs i 6 ) l au takunta , e t tä kaupunki jae taan kolmeen 
filmauspiiriin, joiden r a j a t samoinkuin muu t f i lmaus - j a valokuvausoikeuk-
sien huutokauppaehdot hyväksyt t i in 7 ) seuraaviksi: 

Li ikkuvaa f i lmausta var ten on kaupunki j ae t tu kolmeen piiriin nimit täin: 
1) Eteläinen piiri, pohjoisena ra jana Eteläinen Esplanaadikatu ja Bule-

vardi; 
2) I täinen piiri, eteläisenä ra jana Eteläinen Esplanaadikatu , lännessä 

Keskuskatu ja rautat iel inja; 
3) Länt inen piiri, eteläisenä r a j ana Bulevardi, i täisenä Keskuskatu ja 

rautat ie l inja . 
Hie ta ran ta ja saaret sekä Kaisaniemi eivät sisälly näihin piireihin, jota 

paitsi f i lmaus on kielletty 100 metr iä lähempänä kiinteätä valokuvauspaikkaa. 
Kussakin piirissä saadaan f i lmausta har jo i t taa kahdella koneella, joihin 
kuhunkin filmausoikeus huu tokaupa taan erikseen, al imman vuokran ollessa 
1,500 markkaa konet ta kohti. 

Kiintei tä valokuvauspaikkoja luovutetaan Kaisaniemestä 1) joutsen-
lammen länsipuolelta, 2) Liisankadun puolelta ja 3) Liisankadun kohdalta; 
Korkeasaarel ta 1) laivalaiturin luota ja 2) karhuhäkin luota; Mustikka-
maal ta 1) uimarannal ta ja 2) keskikentältä; Seurasaarelta 1) laivalaiturin 
luota, 2) ravintolan i täpuolelta ja 3) mantereelle joh tavan sillan luota; 
Mustasaarelta kansanpuistojen isännöitsi jän osoit tamalta paikalta; Pihla ja-
saaren uimarannal ta ; Laut tasaare l ta kansanpuistojen isännöitsijän osoitta-
malta paikalta; sekä Hie tarannan 1) koillisosasta ja 2) lounaisosasta. 

Ehdot : 1) f i lmausta ja valokuvausta saadaan har jo i t taa maaliskuun 
15 p:n ja marraskuun 15 p:n välisenä aikana; 

2) l i ikkuvaa f i lmausta saadaan har jo i t t aa ainoastaan siinä piirissä, mihin 
asianomaista konet ta var ten on huudet u oikeus; 

3) valokuvausta saadaan har jo i t t aa ainoastaan niillä paikoilla, jo tka 
nimenomaan ta rkoi tus ta var ten osoitetaan; 

4) maksu on suori te t tava kaupunginkassaan 25 % erissä huutokauppa-
tilaisuudessa, huht ikuun 1 p:nä, toukokuun 2 p:nä ja kesäkuun 1 p:nä; 

x) Taloj. 14 p. jouluk. 185 §. — 2) Kiint. lautak. 9 p. helmik. 131 § jataloj. 
30 p. tammik. 5 §, 6 p. helmik. 16 §, 26 p. maalisk. 57 §, 16 p. huhtik. 69 §, 7 p. 
toukok. 72 §, 23 p. toukok. 82 §, 11 p. kesäk. 94 §, 1 p. heinäk. 100 ja 101 §, 14 
p. syysk. 118 §, 22 p. syysk. 125 §, 6 p. lokak. 140 §, 19 p. lokak. 153 § ja 16 p. 
marrask. 175 §. — 3) Kiint. lautak. 2 p. marrask. 1,125 §. — 4 ) Tonttij. 9 p. helmik. 
38 §. — 5) Kiint. lautak. 24 p. elok. 842 §. — 6) S:n 14 p. jouluk. 1,312 §. — 7 ) S:n 
29 p. jouluk. 1,381 §. 
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5) myöhästyneestä maksus ta suori tetaan 15 %:n korko erääntyneelle 
määrälle ja 20 markkaa ylimääräisestä kannosta; 

6) vuokraa jan on tarkoin noudate t tava niitä määräyksiä, joi ta jär jes tys-
viranomaiset t a ikka tori- ja hall ikaupan valvoja sekä kansanpuistoissa kan-
sanpuistojen isännöitsijä laillisesti an tava t ; 

7) jos vuokraa ja laiminlyö edel lämaini t tujen maksujen suorit tamisen 
ta ikka muuten rikkoo vuokrasopimuksen ta ikka sen perusteella anne t tu j a 
ohjeita, on kiinteistötoimistolla oikeus heti peruut taa sopimus ja estää liikkeen 
ja tkaminen ilman et tä makse t tua vuokraa suori tetaan takaisin minkä lisäksi 
vuokraa ja on velvollinen korvaamaan kaupungille t ä s t ä ehkä a iheutuvan 
vahingon; 

8) filmaus- ja valokuvausoikeudet annetaan ainoastaan Helsingissä 
asuville henkilöille tai toiminimille, jo tka ovat suori t taneet kaupungille tule-
va t verot ja maksu t vähintään kolmelta edelliseltä vuodelta; 

9) t a r joukse t alistetaan ki inteis tölautakunnan hyväksyt täviks i ; sekä 
10) vuokra-a jan kuluessa ei myönnetä uusia fi lmaus- tai valokuvaus-

oikeuksia. 
Kaupungin'omistamien rakennusten myynti. Tonteilla Lapinlahdenkatu 

n:o 5 ja Malminkatu n:o 18 si jai tsevat rakennukset myyt i in x) huutokaupal la 
puret taviksi ja poiskuljetettaviksi , samoin 2 ) Hietalahdentoril la oleva vir-
voitusj uomakioski. 

Kortteli n:o 215. Keskustalli osakeyhtiölle vuokrat t i in 3) Kampin alueelta 
(korttelista n:o 215) noin 1,200 m2:n suuruinen alue syyskuun 1 p:stä 1931 
lukien 3 kuukauden irt isanomisajoin ra t sas tuskent tänä käyte t täväks i 1,300 
markan vuosivuokrasta, ehdoin, e t tä haki ja la i t taa ra tsas tuskentän kuntoon ja 
huolehtii sen hoidosta. Sit temmin lisättiin 4) vuokrasopimukseen ehto, jonka 
mukaan poliisilaitoksen ra tsas tava osasto saisi harjoitella kentällä keskiviik-
koisin klo 9—11, ollen yhtiön salli t tava myös muiden, joilla siihen oli kiinteistö-
lau takunnan lupa, käy t t ä ä kent tää ra tsas tushar j oituksiin l au takunnan mää-
rääminä aikoina. 

Talonisännöitsijä oikeutet t i in 5 ) luovut tamaan kyseessäolevan korttelin 
rakennukset n:ot 3 ja 4 poliisilaitoksen kiel tolakikomennuskunnan takavarikoi-
mia auto ja var ten sekä vuokraamaan vapaana olevat t i lat rakennuksista n:ot 
5, 8, 9 ,10 ja 11 varastosuojiksi 5 markan kuukausivuokrasta m2:ltä ja pihamaa 
tarpeen mukaan 2 markan 50 pennin kuukausivuokras ta m2:ltä sekä julkisella 
huutokaupal la myymään rakennus n:o 1 revi t täväksi ja poiskuljetet tavaksi . 

Lisäksi eräät korttelissa olevat rakennukset ja alueet luovutet t i in 6) puh-
taanapitolaitokselle 3 kuukauden molemminpuolisin irtisanomisaj oin j a ehdoin, 
e t tä puhtaanapi tolai tos omalla kustannuksel laan suori t taa kaikki tarpeelliset 
kor jaukse t hallinnassaan olevissa rakennuksissa sekä samoin ilman eri korvaus-
t a huolehtii kortteliin n:o 215 kuuluvas ta talojen ja ka tu jen puhtaanapidosta . 

Koska puolustusministeriö korttelia kaupungille luovutet taessa oli kau-
punginviranomaisten harki t tavaksi alistanut, voisiko kaupunki mahdollisim-
man pientä vuokramaksua vastaan vuokra ta asuntoj a niille aliupseereille, j otka 
niissä puheenaolevana a jankohtana asuivat, siihen saakka kunnes kaupunki 
tulisi rakennuksia itse tarvi tsemaan, vuokrasi 7 ) l au takun ta si t temmin kysees-
säolevat huoneistot niiden entisille haltijoille entisiä vuokria vastaan, kui-

!) Kiint. lautak. 9 p. helmik. 132 §. — 2) S:n 23 p. helmik. 186 §. — 3) S:n 
3 p. elok. 785 §. — 4) S:n 17 p. elok. 819 §. — 5) S:n 29 p. kesäk 687 §. — 
6) S:n 23 p. marrask. 1,201 §. — 7 ) S:n 23 p. helmik. 183 §. 
Kunnall. kert. 1931. 20 
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tenkin sillä muutoksella, e t tä vuokra t niistä huoneistoista, joiden al immat 
vuokra t oli lasket tu 2 markan mukaan m2:ltä, korotett i in 2 markkaan 50 
penniin m2:ltä. 

H e r r a t A. J . Tuomi ja F. H j . Vikström olivat anoneet saada pys ty t t ää 
autorasvaamon Kampin alueelle ja pää t t i 1 ) talojaosto oikeuttaa talonisän-
nöitsijän vuokraamaan hakijoille n. 200 m2:n suuruisen alueen Salomonin-
kadun kohdal ta vas tapää tä l inja-autoasemaa kolmen kuukauden irtisanomis-
ajoin ja 30 markan vuosivuokrasta m2:ltä. Kaupunginhal l i tus suostui t ähän 
toimenpiteeseen. 

Brändön kartano. Ravintoloitsi ja R. Joffsille vuokrat t i in 2) 5 vuodeksi 
kesäkuun 1 p:stä 1932 lukien ne main i t tuun kar tanoon kuuluvat rakennukset 
ja alueet, jo tka vuokraaja l la ennestään oli ollut hallinnassaan, lukuunot ta -
ma t t a Loviselund nimistä palstaa, 70,000 markan vuosivuokrasta, joka oli 
makse t tava vuosineljänneksit täin etukäteen ja muuten entiseen vuokrasopi-
mukseen 3) sisältyvin ehdoin, paitsi e t tä sopimukseen oli o te t tava määräys 
siitä, e t tä vuokraa jan on huolellisesti hoidet tava ja kunnossapidet tävä 
kaikkea kaupungin omaisuutta, vesi- ja lämpö- sekä sähköjohdot ynnä puhe-
lin- ja sähköpylväät siihen luet tuina ja e t tä kaikki vuokra-aikana lisäksi toi-
meenpannut parannukse t ja kor jaukset , olkootpa ne mitä laatua tahansa jää-
vä t kaupungin hyväksi ja r i idat tomaksi omaisuudeksi i lman mi tään kor-
vausta, sekä et tä vuokrasopimus, ellei makset tavaksi e rään tyny t tä vuokraa 
ole 14 päivän kuluessa erääntymispäivästä lukien suori tet tu, lakkaa olemasta 
voimassa ilman eri ir t isanomista ollen vuokranhal t i ja velvollinen heti muut -
t amaan pois. 

Ravintolain vuokraaminen. Esplanaadikappeli vuokrat t i in 4 ) kesän ajaksi 
Res tauran t Börs aktiebolag nimiselle yhtiölle 140,000 markan vuokrasta sekä 
si t temmin 5) viideksi kesäkaudeksi huht ikuun 15 p:stä 1932 lukien Osakeyhtiö 
Esplanaadikappeli — Esplanadkapellet aktiebolag nimiselle yhtiölle. 

Kaivohuone vuokrat t i in 6) joh ta ja H. Johanssonille, jolle samalla myön-
netti in oikeus kiinteistölautakunnalle tehdyn ilmoituksen jälkeen siirtää vuok-
raoikeus Osakeyhtiö Kaivohuone nimiselle perus te t tavana olevalle yhtiölle 
t ämän tu l tua merkityksi kaupparekisteriin, toukokuun 1 pistä 1931 lokakuun 
1 p:ään 1935 ollen vuokra 50,000 markkaa vuonna 1931, 75,000 markkaa vuo-
sina 1932—33 ja 100,000 markkaa vuosina 1934—35. Vuokraajal le luovutet t i in 
samalla erinäisin ehdoin ravintolan vieressä olevan kesäteat ter in käyttöoikeus. 

Korkeasaaren ravintola vuokrat t i in 7 ) ravintoloitsija G. Björkqvistil le 
toukokuun 1 p:stä 1931 saman vuoden loppuun 30,000 markan vuokras ta 
koko ajal ta , ehdoin e t tä vuokraa ja omalla kustannuksel laan suori t taa kaikki 
tarpeelliset sisäkorjaukset sekä omalla kustannuksel laan hankkii ravintolaa 
var ten tarpeellisen jään sekä lisäksi ehdoin, e t tä kioskeissa pidetään kaupan 
eläimille soveltuvia ruokia eläintarhan valvojan lähempien määräys ten 
mukaan. Sit temmin pää t t i 8 ) l au takun ta vuokra ta kyseessäolevan ravintolan 
edelleen viiden vuoden ajaksi herra Björkqvistille entisin vuokraehdoin siten 
l isättyinä, e t tä vuokraa ja asettaisi hyväksy t t ävä t t a k a a j a t vuokramaksun 
suorit tamisesta. 

Seurasaaren ravintola vuokrat t i in 8) viideksi vuodeksi rouva A. Axille entisin 
vuokraehdoin, ollen vuokramaksu kuitenkin 2,000 markkaa korkeampi vuo-
dessa siinä tapauksessa, e t tä kaupunki uusisi ravintolan valaistuslait teet. 

x) Taloj. 7 p. syysk. 110 § — 2) Kiint.lautak. 2 p. marrask. 1,118 §. — 3) Ks. 
v:n 1927 kert. s. 146. — 4) Kiint. lautak. 2 p. helmik. 113 §. — 5) S:n 30 p. 
marrask. 1,226 §. — 6) S:n 27 p. huhtik. 418 §. — 7) S:n 20 p. huhtik. 395 §. — 
8) S:n 5 p. lokak. 1,004 
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Tuurholman kahvilakioski vuokrat t i in 1 ) rouva E. Paaterolle 3,000 markan 
vuosivuokrasta vuodeksi 1932 entisin vuokraehdoin. 

Korkeasaaren ja Seurasaaren ravintolat sekä Tuurholman kahvikioski oli 
p idet tävä avoinna myöskin hiihtokauden aikana. 

Aktiebolaget Alphyddan nimisen yhtiön kanssa t eh tyyn vuokrasopimuk-
seen tehti in 2) eräitä muutoksia . 

Tuurholman ravintolan vuokramaksu alennetti in3) vuodelta 1931 4,000 
markkaan vuodessa. 

Mustasaaren ravintolan vuokra alennett i in4) vuoden 1932 ajaksi 5,000 
markkaan vuodessa. 

Linja-autoliikenteen odotus- ja toimistohuoneisto. Linja-autoli ikenteen 
odotus- ja toimistohuoneistoksi sisustettu huoneisto Salomonkadun varrella 
vuokrat t i in 5 ) Linja-autoliikennöitsijäin liiton r.y. Llelsingin paikallisosastolle 
toukokuun 1 p:stä lukien toistaiseksi 2,500 markan kuukausivuokrasta siten, 
e t tä vuokraajal la oli oikeus har jo i t taa kioskikauppaa toimistohuoneistossa, 
tullen vuokraa jan omalla kustannuksel laan huolehtia puhtaanapidosta , 
lämmityksestä ja valaistuksesta. Lisäksi oli kaupungille va ra t t ava oikeus 
omaan laskuunsa vuokra ta odotushuoneesta paikka henkilövaakaa var ten 
sekä vuoden ku lu t tua myöntää lähistöllä kioski-y.m. oikeuksia muille. Mar-
raskuun 1 p:n 1931 ja toukokuun 1 p:n 1932 väliseltä a ja l ta vuokra alennet-
tiin 6) 2,000 markkaan kuukaudel ta . 

Vuokrien alentaminen. Hietaniemenkadun talon n:o 4 huoneistojen vuokra t 
alennetti in7) syyskuun 1 pistä 1931 lukien. Mäkelänkadun varrella sijaitsevien 
kunnallisten työväenasuntojen vuokra t alennett i in8) 50 markalla huoneistoa 
kohti kuukaudel ta heinäkuun 1 p:stä 1931 lukien. Tuberkuloott is ten perheiden 
Tammisaarenkadun n:oissa 3—7 olevan asuinrakennuksen vuokra t huoneen 
ja keittiön huoneistoista määrä t t i in 9 ) 400 markaksi kuukaudessa. 

Pesutupamaksut tuberkuloot t is ten perheiden asuinrakennuksissa Lovii-
sankadun n:oissa 6—8 ja Hangonkadun nrossa 4 poistettiin10). 

Kunnallisia työväenasuntoja koskevia määräyksiä. Talojaosto päät t i 1 1 ) , 
e t tä jos kunnallisen työväenasunnon vuokraa ja j ä t t ä ä kahdelta kuukaudel ta 
vuokransa maksamat ta , on hän tä kohtaan ryhdy t t ävä ankariin häätötoimen-
piteisiin. Samoin määrät t i in 1 2 ) , e t tä ainoastaan vanhemmat ja sisarukset 
saisivat asua sanot tu jen asuntojen vuokraaj ien luona. 

Katajanokan tavara-asema. Rautat iehal l i tuksen kir jelmän johdosta 
päät t i 1 3 ) l au takunta ,e t t ä Helsingin makasiiniosakeyhtiölle luovute taan takai -
sin 250 m2:n suuruinen ala kaupungin yht iöl tä vuokraamasta makasiinista, 
jonka alan Helsingin makasiiniosakeyhtiö puolestaan tulisi vuokraamaan 
Aktiebolag Enro th & C:o osakeyhtiölle heinäkuun 1 p:stä 1931 lukien. 

Vuokraoikeuden järjestely. Lau t akun ta päätt i1 4) vapau t t aa herra G. Hell-
strömin Hakaniemen torilla korttelin n: o 296a vieressä olevaa 200 m2: n suuruista 
varas toaluet ta koskevasta vuokrasopimuksesta heinäkuun 1 p:stä 1931 lukien 
sekä veloittaa Gyllenberg & C:o nimistä toiminimeä samasta alueesta heinä-
kuun 1 p:n ja lokakuun 1 p:n 1931 väliseltä a ja l ta 200 markkaa kuukaudessa. 

Vuokraoikeuden siirto. Hert toniemen huvilan nro 21 vuokraoikeus siir-
ret t i in työmies K. Boxströmille1 5). 

Kiint. lautak. 5 p. lokak. 1,004 §. — 2) S:n 26 p. lokak. 1,086 §. — 3) S:n 15 
p. kesäk. 600 §. — 4) S:n 21 p. syysk. 944 §. — 5) S:n 13 p. huhtik. 361 §. — 
6) Taloj. 16 p. marrask. 174 §. —7) Kiint.lautak. 3 p. elok. 784 §. —8) S:n 13 p. heinäk. 
733 §. — 9) S:n 21 p. jouluk. 1,354 §. — 10) Taloj. 6 p. lokak. 139 §. — ") S:n 
30 p. tammik. 15 §. —1 2) S:n 26 p. helmik. 34 §. —13) Kiint. lautak. 29 p. kesäk. 
668 §. — 14) S:n 14 p. jouluk. 1,315 §. —15) Taloj. 5 p. maalisk. 40 §. 
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Vuokralle otetut huoneistot. Ki inteis tölautakunta otti vuoden varrella 
vuokralle seuraavat huoneistot, joihin sijoitettaisiin alla maini tu t virastot ja 
laitokset: 

kaupunginval tuuston kokouksia var ten Pörssisalin 6 kuukauden ajaksi, 
lukien kesäkuun 1 p:stä 25,000 markan kuukausivuokrasta , sekä joulukuun 
ajaksi n.s. Valkoisen salin Aktiebolaget Svenska gården nimiseltä osakeyh-
tiöltä 1,000 markan maksua vas taan is tuntoa kohti valoineen ja lämpöi-
neen1); 

t i lastotoimiston tarpeisiin sen hallussa siihen asti olleen huoneiston Hei-
kinkadun talossa n:o 12 vuoden ajaksi kesäkuun 1 p:stä lukien 55,000 markan 
vuosivuokrasta 2); 

työnväli tystoimiston tarpeisiin Helenankadun talossa n:o 4 si jai tsevat 
huoneistot 5 vuodeksi kesäkuun 1 p:stä lukien yhteensä 134,400 markan 
vuosivuokrasta lämpöineen; kuluvan vuoden vuokraa var ten kaupungin-
hallitus helmikuun 12 p:nä myönsi 46,900 markkaa 3 ) ; 

työnväli tystoimiston merimiesosaston tarpeisiin Etel . Makasiinikadun 
talossa n:o 6 sijaitsevan huoneiston vuodeksi kerrallaan lukien kesäkuun 1 
p:stä 1,750 markan kuukausivuokrasta; kaupunginhall i tus myönsi toukokuun 
22 p:nä 12,000 markkaa kuluvan vuoden vuokraa var ten 4); 

rakennustarkas tuskont tor in tarpeisiin sen siihenastisen Unioninkadun 
talossa n:o 20 sijaitsevan huoneiston kesäkuun ja heinäkuun ajaksi entisin 
ehdoin 5); 

asuntotarkas tuskont tor in tarpeisiin sen siihenastisen huoneiston Mikon-
kadun talossa n:o 11 kesäkuun ja heinäkuun ajaksi 2,500 markan kuukausi-
vuokrasta 6); 

köyhäinhoi tolautakunnan työ tupaa var ten huoneiston Helsinginkadun 
talossa n:o 1 syyskuun 1 p:stä lukien 1,880 markan kuukausivuokrasta , ja oli 
aikaisempi sopimus, joka koski toista huoneistoa samassa talossa, lakkau-
te t t ava sanotusta a jankohdas ta 7); myöhemmin ehdot t i 8 ) ki inteis tölautakunta 
kaupunginhallitukselle, e t tä kyseessäolevat. huoneistot vuokrattaisi in t am-
mikuun 1 p:stä 1932 toukokuun 31 p:ään 1932 5,500 markan kuukausi-
vuokrasta; kaupunginhall i tus hyväksyi l au takunnan esityksen lokakuun 
22 p:nä; 

kansakoulujen kanslioille huoneistoja talossa n:o 11 Iso Roober t inkadun 
varrella vuoden ajaksi , lukien kesäkuun 1 p:stä, vuosivuokran ollessa 30,000 
markkaa suomenkielisten ja 29,000 markkaa ruotsinkielisten kansakoulujen 
kansliasta; vas taava t kansliahuoneistot talossa n:o 4 Täht i torn inkadun var-
rella oli i r t i sanot tava samasta a j ankohdas ta 9 ) ; 

lastentarhain kanslian tarpeisiin sen siihenastisen, Heikinkadun talossa 
n:o 12 sijaitsevan huoneiston vuoden ajaksi , lukien kesäkuun 1 p:stä 40,000 
markan vuosivuokrasta 10); 

Touhulan las tentarhan tarpeisiin huoneiston talossa n:o 14 Neljännen 
l injan varrella 1 p:stä maaliskuuta 1931 1 p:ään kesäkuuta 1932 6,000 markan 
kuukausivuokrasta u ) ; 

Bertha-Mariahemmet-nimisen las tentarhan tarpeisiin sen hallussa siihen 

x) Kiint. lautak. 18 p. toukok. 507 § ja 23 p. marrask. 1,213 §. — 2) S:n 
26 p. tammik. 76 § ja 9 p. helmik. 133 §. — 3) S:n 9 p. helmik. 135 §. — 4) S:n 
11 p. toukok. 484 §. — 5) S:n 30 p. maalisk. 307 §. — 6) Taloj. 7 p. syysk. 
116 §. — 7) Kiint. lautak. 31 p. elok. 862 §. — 8) S:n 12 p. lokak. 1,026 §. 
— 9) S:n 19 p. tammik. 58 §. — 10) S:n 26 p. tammik. 77 § ja 9 p. helmik. 
133 §. — X1) S:n 4 p. toukok. 449 §. 
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asti olleen, Töölönkadun talossa n:o 47 sijaitsevan huoneiston vuoden ajaksi 
lukien t ammikuun 1 pistä 60,000 markan vuosivuokrasta 

Hemgård las tentarhan tarpeisiin sen siihenastisen huoneiston Saari-
kadun talossa n:o 4 t ammikuun ajaksi 1932 2) sekä Hämeentien talossa n:o 67 
olevan huoneiston sanotun las tentarhan tarpeisiin helmikuun 1 p:stä 1932 
kesäkuun 1 p:ään 1937 56,100 markan vuosivuokrasta 3) ja myönsi kaupun-
ginhallitus joulukuun 23 p:nä 50,000 markkaa tarvi t tavi in korjauksiin; 

puhtaanapitolai toksen tarpeisiin Vaasankadun talossa n: o 21 olevan 
kaksikerroksisen autotall in t ammikuun 1 pistä 1932 toukokuun 31 p:ään 1933 
54,000 markan vuosivuokrasta lämpöineen ja vesineen; laitoksen siihenastP. 
sesta Viipurinkadun talossa n:o 4 sijaitsevasta autotall ista luovuttaisi in 
vuokrasopimuksen p ä ä t y t t y ä joulukuun 31 p:nä4) ; kaupunginhall i tus hy-
väksyi toimenpiteen lokakuun 22 p:nä; 

keskuskeit tolan tarpeisiin sen siihenastisen huoneiston Sturenkadun 
talossa n:o 27 1 p:stä syyskuuta lukien 1 p:ään kesäkuuta 1932 6,500 mar-
kan kuukausivuokrasta 5); 

kiinteistötoimiston tarpeisiin 3 kuukauden ajaksi, lukien kesäkuun 
1 p:stä, sen siihenastisen huoneiston Pörssitalossa 7,000 markan kuukausi-
vuokras ta 6), sekä edelleen 3 kuukauden ajaksi , lukien syyskuun 1 p;stä 7,000 
markan kuukausivuokras ta syys- ja lokakuulta sekä 3,760 markan vuokras ta 
marraskuul ta 7 ) ; vuokraa var ten kaupunginhall i tus joulukuun 3 p:nä myönsi 
yhteensä 38,760 markkaa; sekä 

poliisilaitoksen V:n vartiopiirin tarpeisiin herra J . Åkerfeitin hallinnassa 
olevasta autohallista Eurant ien mossa 7 au tova jan kahta autoa ja yh tä moot-
tor ipyörää var ten kesäkuun 1 p:stä 1931 lukien toistaiseksi 350 markan kuu-
kausivuokrasta; samalla l au takunta kaupunginhall i tukselta pyysi 2,450 
markan määrärahan vuokraa ja 2,000 markan määrärahan väliseiniä var ten 8). 
Kaupunginhal l i tus myönsi huht ikuun 30 p:nä pyyde ty t määrärahat . 

Kaupungin vuokraamien huoneistojen vuokrien alentaminen. Lautakun-
nan kehoi te t tua talonisännöitsi jää koe t tamaan saada kaupungin vuokraa-
mien huoneistojen vuokria alennetuiksi, l au takun ta si t temmin hyväksy i 9 ) 
seuraavat vuosivuokrien alennukset kesäkuun 1 p:stä lukien: 

tuberkuloosihuoltotoimiston alainen miespuolisten tuberkuloosipotilaiden 
koti, Ko tkanka tu n:o 5 36,000 markas ta 32,000 markkaan; 

Pasilan aluelääkärin vastaanot tohuone, Her t anka tu n:o 12 11,400 mar-
kasta 10,200 markkaan; 

köyhäinhoi tolautakunnan avustuskanslia I, Fabianinkatu n:o 8 22,000 
markas ta 20,000 markkaan; 

las tentarha Kotivara, Kumpulanka tu n:o 4 33,000 markas ta 27,600 mark-
kaan; sekä 

köyhäinhoi tolautakunnan työ tupa , Lönnrot inkatu n:o 32 84,000 mar-
kasta 81,600 markkaan . 

Samoin lau takunta päät t i 1 0 ) an taa asiamiehen tehtäväksi peruut taa 
nykyiset ja laatia uude t vuokrasopimukset seuraavista huoneistoista, joiden 
vuokranan ta j a t suostuivat a lentamaan vuokria seuraavasti: 

las tentarha Solhem, Purs imiehenkatu n:ot 9—11 48,000 markas ta 
36,000 markkaan; 

x) Kiint.lautak. 19 p. tammik. 56 §. — 2) S:n 14 p. jouluk. 1,318 §. — 3) S:n 
14 p. jouluk. 1,319 §. — 4) S:n 5 p. lokak. 995 §. — 5) S:n 24 p. elok. 844 §. — 
6) S:n 2 p. maalisk. 215 §. — 7) S:n 24 p. elok. 843 §. — 8) S:n 8 p. huhtik. 338 §. 
— 9) S:n 26 p. tammik. 73 § ja 30 p. tammik. 83 §. — 10) S:n 9 p. helmik. 134 §. 
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Toukolan lastentarha, Toukolantie n:o 13 44,400 markas ta 38,640 mark-
kaan; sekä 

köyhäinhoi tolautakunnan väliaikainen avustuskanslia, Runeberginkatu 
n:o 58 26,400 markas ta 20,400 markkaan . 

Kaupungin laitoksi a varten vuokrattu] en huoneisto] en irtisanominen. Lauta-
kun ta pää t t i 1 ) kehoi t taa niitä kaupungin laitoksia, jo tka olivat si joitetut 
vuokrahuoneistoihin, hyvissä ajoin i lmoi t tamaan olivatko sopimukset josta-
kin syystä i r t i sanot tavat . Samalla kehoitetti in asiamiestä lähe t tämään jäl-
jennökset vuokrasopimuksista asianomaisille laitoksille samalla huomaut-
t aen sanotusta velvollisuudesta. 

Palovakuutukset. Lau t akun ta päät t i 2 ) pa lovakuut taa Kansakoulukadun 
n:ossa 3 sijaitsevan ammat t ikouluta lon Kaupunkien yleisessä paloapuyhdis-
tyksessä ehdoin, e t tä vakuutus saataisiin peruut taa yhden vuoden kulu t tua ja 
e t tä vakuutusmaksu siinä tapauksessa laskettaisiin yleisen vuosivakuutus-
tariff in mukaan. 

Käpylän urhei lukentän paviljongit vakuute t t i in 3) kumpikin 24,000 mar-
kasta palovakuutusosakeyhtiö Imatrassa, Nikkilän sairaalan uusi sairaala-
pavi l jonki 4 ) 5,000,000 markas ta ja Pengerkadun n:ossa 5 oleva poliisitalo 5) 
1,000,000 markas ta vakuutusosakeyht iö Pohjolassa. 

Talojaosto pää t t i 6 ) , e t tä kaupungin kiinteä omaisuus palovakuutet-
taisiin ainoastaan Helsingissä kot ipaikkaoikeut ta nautt ivissa yhtiössä, josta 
päätöksestä kiinteistölautakunnalle oli i lmoitet tava. 

Tuulettajan hankkiminen. Lastentarhain johtokunnan anomuksesta 
l au takun ta päät t i 7 ) kaupunginhalli tukselle ehdottaa, e t tä rakennuskont tor in 
tehtäväksi annettaisiin lastentarhojen huoneistoissa suori tet tavia korjauksia 
var ten talousarvioon merkityillä määrärahoilla aset taa pieni sähkö tuu le t t a ja 
Touhulan las tentarhan keittiössä olevan i lmanvaihtoaukon suulle ja e t tä 
rakennuskont tor ia samalla kehoitettaisiin supis tamaan maini tun las tentarhan 
huoneiston muu t kor jaukse t mahdollisimman vähiin. 

Kumpulan siirtolapuutarhaan sijoitetun puhelinautomaatin valvonta. Sit-
tenkuin rahatoimikamari toukokuun 7 p:nä 1930 oli p ä ä t t ä n y t aset taa puhelin-
automaat in Kumpulan si ir tolapuutarhan port t i rakennukseen ja an tanu t kun-
nallisten työväenasuntojen isännöitsijän tehtäväksi puhel inautomaatin val-
vonnan ja siitä kertyvien tulojen ti l i tyksen, pää t t i 8 ) talojaosto, koska siirtola-
puutarhojen valvonta kuului kansanpuistojen isännöitsijälle siirtää myös 
puhel inautomaat in valvonnan ja siitä kertyvien rahojen ti l i tyksen kansan-
puistojen isännöitsijälle, jonka tuli j ä r jes tää asia niin, e t tä au tomaat t i a tyh-
jennettäessä on kaksi henkilöä läsnä ja e t tä ke r tyny t määrä tällöin merki-
t ään kirjoihin. 

Lausuntoja kaupunginhalli tukselle annett i in asioista, jo tka koskivat: 
Esplanaadikappelin väliaikaista laa jentamis ta 9 ) ; 
erinäisten torikauppiaiden anomusta kesäkuun 1 p:n 1931 jälkeen saada 

har jo i t taa tor ikauppaa Kauppatori l la 10); 
vuotakaupan j är j estämistä u ) ; 
Lapinlahdenkadun varrella t apah tuvaa kukkakauppaa 1 2 ) ; 

x) Kiint.lautak. 15 p. kesäk. 582 §. — 2) S:n 30 p. maalisk. 309 §. — 
3) Taloj. 13 p. helmik. 24 §. — 4) S:n 16 p. huhtik. 67 §. — 5) S:n 1 p. heinäk. 
105 §. — 6) S:n 26 p. maalisk. 52 §. — 7) Kiint.lautak. 22 p. kesäk. 648 §. — 
8) Taloj. 7 p. toukok. 77 §. — 9) Kiint. lautak. 9 p. maalisk. 232 §. — 10) S:n 
23 p. maalisk. 288 §. — n ) S:n 4 p. toukok. 457 8. — 12) S:n 27 p. huhtik. 
417 §. 
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virutushuoneiden lakkaut tamis ta 
Helsingfors fiskhandelsförening r.f. nimisen yhdistyksen anomusta kalo-

jen kulkukaupan ehkäisemisestä2); 
sanomalehtien myynt i - ja kengänkiilloituspaikkojen luovut tamis ta 3 ) ; 
raastuvanoikeuden huoneisto-olojen parantamis ta 4); 
kaupungintalon huoneistojen jakoehdotusta 5); 
Ullanlinnan kylpylaitoksen säi lyt tämistä 6); 
valtion osuuden määräämis tä tulo- ja omaisuusverolautakunnan vuokra-, 

l ä m p ö - j a valaistusmenoihin vuosit tain talousarvioon merki tyn määrärahan 
perusteella sekä valtion osuuden merkitsemistä tulona talousarvioon 7); sekä 

alueiden ja rakennusten luovut tamis ta korttelista n:o 215 puhtaanapi to-
hallitukselle 8). 

Evät täv iks i ehdotett i in tar joukset , joita olivat tehneet Asunto-osakeyh-
tiö uusi l injatalo osakemerkinnästä yhtiössä Neljäs linja n:o 149) ja Aktie-
bolaget Fabian niminen yhtiö huoneiston vuokraamisesta puhtaanapitolai tok-
sen t a rve t t a var ten talosta n:o 23 Fabianinkadun varrella 13). 

8. Kiinteistötoimiston kansanpuisto-osaston toimialaan 
kuuluvat asiat. 

Kalastajatorpan vuokraaminen. Lau takun ta p ä ä t t i n ) vuokra ta Kivi-
nokan kansanpuistoalueella sijaitsevan ka las ta ja torpan konttorist i G. Ber-
linille seuraavilla ehdoilla: 

1) vuokra-aika on 5 vuotta; 
2) alue käsi t tää noin 1.4 hehtaaria , josta noin 0.6 hehtaaria on viljelys-

maa ta ( tä tä nykyä niittyä); 
3) herra Berlinille luovute taan heti kyseessäoleva alue lukuuno t t amat t a 

nii t tyä, joka on toistaiseksi vuokra t tu ravintoloitsi ja R. Joffsille 6 kuukauden 
irt isanomisajalla, joten herra Berlin saa hal tuunsa t ä m ä n alueen 7 kuukauden 
kulut tua; sekä 

4) herra Berlin suori t taa 500 markan vuosivuokran ja si toutuu kunnos-
t amaan alueella olevan ka las ta ja torpan sekä siihen kuuluvan saunaraken-
nuksen; saunarakennuksessa oleva huone on heti kunnos te t tava ja luo-
vu t t aa herra Berlin sen Kivinokan kansanpuiston kesävartijoille yöpymis-
ja aterioimis- y.m. tarkoituksiin. 

Alueen vuokraaminen Mustikkamaalta. Koska Helsingin sosialidemokraat-
t inen työväenyhdis tys r.y. oli anonut Must ikkamaal ta vuokraamansa alueen 
vuokraa alennettavaksi , mihin l au takun ta ei ka tsonut voivansa suostua, 
päät t i 1 2 ) l au takunta vuokra ta kyseessäolevan alueen Voimistelu- ja urheilu-
seura Kullervo r.y. nimiselle yhdistykselle lokakuun 1 p:stä 400 markan kuu-
kausivuokrasta ja kolmen kuukauden irtisanomisajoin sekä ehdoin, e t tä 
yhdistys poistaa alueella sijaitsevan laiturin sekä aluet ta ympäröivän aidan, 
huolehtii raivauksesta ja alueen siistimisestä sekä rakennusten sisäkorjauk-
sista sen jälkeen kuin kaupunki on kunnos tanut ne. 

Alueen vuokraaminen Kivinokan kansanpuistosta33). Voimistelu-ja urheilu-

!) Kiint.lautak. 11 p. toukok. 486 §. — 2) S:n 1 p. kesäk. 564 §. — 3) S:n 
15 p. kesäk. 597 §. — 4) S:n 22 p. kesäk. 646 §. — 5) S:n 13 p. heinäk. 750 §. 
— 6) S:n 17 p. elok. 820 §. — 7) S:n 5 p. lokak. 1,011 §. — 8) S:n 5 p. lokak. 
994 §. — 9 ) S:n 23 p. maalisk. 289 §. — 10) S:n 29 p. kesäk. 677 §. — n ) S:n 29 p. 
kesäk. 683 §. — 12) S:n 31 p. elok. 865 §. — 13) S:ri 18 p. toukok. 519 §. 


