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nit tu rakennus voi saada t ämän korkeuden ainoastaan Hämeent ien puolella 
ja 18 m:n pi tuudel ta Toisen l injan puolella, sekä sijoittaa kat tol is tan enin-
tään + 27.5 metrin korkeuteen yli nollatason, kaikki ehdoin, e t tä maini tu t 
henkilöt er ivapautuksen saatuaan maksoivat kaupunginkassaan 44,000 mark-
kaa. Asemakaavanmuutos ta koskeva päätös oli al is tet tava valtioneuvoston 
tu tk i t t avaks i ja vahvistet tavaksi . Sisäasiainministeriö kieltäytyi kuitenkin 
vahvis tamasta t ä t ä kaupunginval tuuston päätöstä1) , koska ministeriö katsoi, 
ettei ollut esitetty mitään hyväksy t tävää syytä, jonka nojalla tässä yksi-
tyistapauksessa olisi poiket tava voimassa olevaan rakennusjär jes tykseen 
sisältyvistä rakennuskorkeut ta koskevista yleisistä määräyksis tä . Samalla 
ministeriö huomaut t i , e t tä muutosehdotuksesta ennen sen julkipanoa olisi 
ollut hanki t tava palotoimikunnan ja terveydenhoi tolautakunnan lausunnot. 

2. Kiinteän omaisuuden hankintaa ja kaupungille kuuluvan sellai-
sen omaisuuden luovutusta koskevat asiat. 

Maa-alueiden osto Oulunkylän—-Viikin—Herttoniemen rautatietä varten. 
Kiinteis tölautakunta ilmoitti kaupunginhall i tuksen toimeksiannosta valmis-
telleensa kysymystä Oulunkylän—Viikin—Herttoniemen rauta t ie tä var-
ten tarvi t tavien maa-alueiden ostamisesta. Nämä alueet olivat Oulunkylän 
itäiseen huvi laryhmään kuuluva t asuntopals ta t n:ot 1 ja 2, Vantaan nii t ty 
sekä osa Gärdobacka-nimistä aluetta. Ensiksi maini t tu palsta oli kaupungin 
vuokramaata ja oli annet tu vuokralle kolmen kuukauden irtisanomisajoin, 
minkä vuoksi ei ollut vaikeata vapau t t aa kaupungille tarpeellisia alueita, 
n. 160 m2 rau ta t ie tä ja n. 125 m2 sen eteläpuolelle tulevaa a jo t ie tä varten. 
Palsta n:o 2 kuului sekin kaupungille, mu t t a oli anne t tu vuokralle marras-
kuun 1 p:ään 1938, ja sen vuokraa ja t olivat i lmoit taneet suostuvansa luovut-
t amaan rau ta t ie tä var ten tarpeellisen maaii, n. 2,000 m2, ainoastaan edel-
lyt täen, e t tä he saivat korvaukseksi 91,000 niarkkaa käteistä rahaa ja palstan 
jäljelle j äävän osan vuosivuokran alennetuksi 1,125 markkaan sekä et tä kau-
punki kustansi ja suoritti erään ulkohuonerakennuksen siirtämisen. Kiin-
te is tö lautakunta piti näitä vaat imuksia kohtuut tomina ja ehdotti sen vuoksi, 
e t tä puheena oleva alue hankittaisiin pakkolunastamalla. Vantaan niitystä 
t a rv i t t avan osan kaupunginval tuusto jo oli p ä ä t t ä n y t 2 ) hankkia maanvaih-
don kaut ta , mu t t a osa siitä, 760 m2, olikin marraskuun 1 p:ään 1958 vuokrat -
tuna asemamies K. J . Hentmanille, ja juuri tällä osalla si jai tsivat vuokraa jan 
asuinrakennus, ulkohuonerakennus ja sementtikellari. Sen vuokramaan kor-
vaukseksi, jonka Hen tman menett i maanomis ta ja Lönngrenin kaupungin 
kanssa tekemän maanvaihdon johdosta, viimeksi maini t tu oli luvannut 
hänelle erään hänen alkuperäisen alueensa, rata-alueen ja Kvarnäkern n:o 2 
nimisen palstan välillä sijaitsevan alueen, ja sen lisäksi Hen tman vaati , e t tä 
kaupunki myöntäisi hänelle marraskuun 1 p:ään 1958 radan eteläpuolelle 
joutuvan edellä maini tun palstan osan hallintaoikeuden sekä 55,000 markan 
avustuksen hänen muut tokus tannus tensa suorittamiseen, jolloin hän sitoutui 
si ir tämään rakennuksensa ennen heinäkuun 1 p:ää ja silloin s i joi t tamaan asuin-
rakennuksen rajaviivalle ja niin korkealle kivijalalle, ettei erityisiä halkovajoja 
eikä kellareita ta rv i t tu . Gärdobackan alueiden hankkimistapa oli ra tkais tu 

x) Kvsto 7 p.syysk. 5 §. — 2) Ks. tämän kert. s. 13. 
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käsiteltäessä kysymystä Tuomarinkylän t ietä varten tarpeellisen maan va-
paut tamises ta 1). 

Myöntyen ki inteis tölautakunnan asiasta esi t tämään ehdotukseen kaupun-
ginvaltuusto päät t i 2 ) va l tuu t taa l au takunnan ryh tymään tarpeellisiin toimen-
piteisiin Oulunkylän itäisen huvi laryhmän asuntopalstasta n:o 2 tarvi t tavien 
osain hankkimiseksi kaupungille pakkolunastamalla sekä sallia, e t tä asema-
mies K. J . Hentmanin kanssa tehti in edellä maini tu t ehdot sisältävä vuokra-
sopimus, jonka yksi tyiskohdat kaupunginhall i tuksen tuli saada tarkistaa. 

Lastenkodirikadun tontin n:o Ib osto 3). Filosofianmaisteri L. Lindelöf oli 
t a r j o n n u t 235,000 markasta lunastet taviksi kaikki Helsingfors fastighetsaktie-
bolag nimisen yhtiön osakkeet; yhtiö omisti IV kaupunginosan korttelissa 
n:o 166 sijaitsevan Las tenkodinkadun tont in ja talon n:o 1 b. Tämän tar-
jouksen johdosta ki inteis tölautakunta ilmoitti kaupunginval tuuston jo vuo-
sina 1928 ja 1929 harkinneen kysymystä maini tun tont in ostamisesta, mu t t a 
silloin antaneen sen raueta, koska pyyde t tyä hintaa, 3,000,000 markkaa, 
pidetti in liian suurena. Tontin ostamisen puolesta vuonna 1928 esitetyt syyt 
olivat kuitenkin menet täneet osan merki tystään. Sen jälkeen oli Malminrinne 
levennetty, ja Ruoholahdenkadunkin leveyttä suunniteltiin l isät täväksi4) ; 
Salmisaareen ja sieltä edelleen Laut tasaareen suun tau tuvan liikenteen kiin-
teistötoimiston asemakaavaosasto oli a ja te l lut ohja t tavaks i Rau ta t i enka tua 
pitkin. Niin ollen tarvi t t i in Lastenkodinkadun tont t i n:o l b ainoastaan lii-
kenneväylän avaamiseen korttelin n:o 166 halki, liikenneväylän, joka vast-
edes voitaisiin liittää Kampin alueen läpi vedet tävään va l taka tuun . Kaupun-
ginhallitus lausui, e t tä val tuusto tosin alustavasti hyväksyessään Ruoholah-
denkadun leventämistä ta rkoi t tavan suunnitelman oli luopunut arkkiteht i 
Kallion suunnitelmasta, et tä puheena olevan korttelin läpi rakennettaisiin 
val taväylä, mu t t a e t tä kaupungille kuitenkin olisi edullista avata sinne ka-
peampi liikenneväylä, koska kaupungin siellä omistamien tont t ien arvo, kuten 
ki inteis tölautakuntakin oli huomaut tanu t , siten lisääntyisi. Pyyde t tyä hin-
taa hallitus piti kohtuullisena ot taen huomioon senkin, et tä kiinteistö oli kiin-
ni te t ty 1,515,000 markkaan nousevista saatavista. 

Kaupunginval tuus to pää t t i 5 ) ostaa kaupungille Helsingfors fastighets-
aktiebolag nimisen yht iön kaikki 300 osaketta, joiden nimellisarvo oli 500 
markkaa kappaleelta, yhteensä 235,000 markasta , mikä kauppahin ta oli mak-
set tava kaupunginkassasta ennakkona ja a ikanaan merki t tävä vuoden 1933 
menosääntöön. 

Helenankadun talon ja tontin n:o 4 ostokysymys. Vuonna 1931 kaupungin-
val tuusto oli evänny t 6 ) kaupunginhall i tuksen ehdotukset rakennusjär jes-
tyksen määräys ten muut tamises ta siten, et tä erinäisten Kauppator in var-
rella sijaitsevien tont t ien rakennuskorkeus saataisiin rajoitetuksi , mu t t a koska 
asian johdosta syntyneessä keskustelussa oli esitetty se käsitys, et tä kaupun-
gin mahdollisesti oli syytä ostaa I kaupunginosan korttelissa n:o 4 sijaitseva 
Helenankadun ton t t i n:o 4, oli neuvot te luja j a tke t tu maini tun tont in omis-
t a jan , Svenska Finlands l an tmannabank aktiebolag nimisen yhtiön kanssa, 
joka olikin t ehny t seuraavat kaksi vaihtoehtoista myynt i ta r jous ta : 

1) Kaupunki suori t taa 6,500,000 markan kauppahinnan ja oikeuttaa 
Svenska Finlands lan tmannabankin , kunnes se on eht inyt hankkia itselleen 

Ks. tämän kert. s. 13. — 2) Kvsto 25 p. toukok. 7 §. — 3) Ks. v :n l928 
kert. s. 17 ja v:n 1929 kert. s. 13. — 4) Ks. tämän kert. s. 6 ja 28. — 5 ) Kvsto 
15 p. kesäk. 11 §. — 6) Ks. v:n 1931 kert. s. 111. 
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toisen huoneiston, ei kui tenkaan kauemmin kuin kesäkuun 1 p:ään 1933, 
käy t t ämään silloista huoneistoaan 100,000 markan vuosivuokrasta; ta i 

2) Kaupunki suori t taa 6,000,000 markan kauppahinnan ja oikeuttaa 
Svenska Finlands lan tmannabankin vuokra t ta käy t t ämään silloista huoneis-
toaan kesäkuun 1 p:ään 1939; siinä tapauksessa pankki kuitenkin on velvolli-
nen m u u t t a m a a n huoneistosta kesäkuun 1 p:nä jonakin alla mainituista vuo-
sista, jos kaupunki sitä vaati , jolloin kaupungin tuli maksaa yhtiölle, jos 
muut to t apah tu i vuonna 1933, 420,000 markkaa , vuonna 1934, 350,000 mark-
kaa, vuonna 1935, 230,000 markkaa , vuonna 1936, 210,000 markkaa , vuonna 
1937, 140,000 markkaa ja vuonna 1938, 70,000 markkaa. 

Kumpaisenkin vaihtoehdon mukaan oli yhtiölle lisäksi suori te t tava sen 
pi i rustuskustannusten y. m. korvausta 71,245 markkaa . 

Kaupunginhal l i tus oli p i tänyt kyseisestä kiinteistöstä pyydet tyä hintaa 
liian korkeana katsoen siihen, ettei kaupungilla ollut rakennukselle mi tään 
suoranaista käytän töä ja siitä odote t tava t vuokra tu lo t olivat vähäiset. Koska 
maksuaikaa ei ollut saatu pitemmäksi eikä maksamat toman kauppahinnan 
korkoa alennetuksi eikä myöskään kysymystä naapuri tont in n:o 3 ostami-
sesta voitu ra tkais ta tässä yhteydessä, kaupunginval tuusto a n t o i H e l e n a n -
kadun talon ja tontin n:o 4 ostamista koskevan aloitteen tällä kertaa raueta . 

Runeberginkadun tontin n:o 12 takaisinostaminen. Kauppakorkeakoulun 
ylioppilasyhdistys r. y. ilmoitti, ettei sille ollut mahdollista ryh tyä rakennus-
yrityksensä toteut tamiseen kaupungil ta ostamallaan 2) X I I I kaupunginosan 
korttelissa n:o 412 b sijaitsevalla Runeberginkadun tontilla n:o 12, ja anoi 
tähän viitaten, et tä kaupunki ottaisi tont in takaisin ja maksaisi yhdistyk-
selle takaisin jo suoritetun osan kauppahintaa , 587,500 markkaa. Tähän esi-
tykseen myönnyt t i in ja kaupunginval tuusto pää t t i 3 ) ostaa kyseisen tont in 
takaisin 2,500,000 markasta , mistä 587,500 markkaa suoritettaisiin käteisellä 
seuraavassa mainituissa erissä ja loput sekä maksama t toma t korot, jo tka 
yhdistys oli kaupungille velkaa, kuitattaisi in vapaut tamal la yhdistys hen-
kilökohtaisesta vas tuus ta tont t i in kiinnitetyistä kaupungin saatavista, kaikki 
ehdoin, ettei kaupungille koi tunut kustannuksia kaupasta . Kauppahinnan 
käteismäärästä oli 187,500 markkaa suori te t tava vuonna 1934 sekä 200,000 
markkaa vuosina 1935 ja 1936. Tähän tarkoitukseen t a rv i t t ava t va ra t mer-
kittäisiin asianomaisten vuosien talousarvioihin. 

Kiinteistöjen osto pakkohuutokaupalla. Vuonna 1928 rahatoimikamari 
möi 4 ) I kaupunginosassa Kaisaniemenkadun varrella sijaitsevan korttelin 
n:o 38 a tont in n:o 8 Osakeyhtiö Kaisanlinnalle, joka heti maksoi kauppahin-
nasta kaupunginkassaan 825,000 markkaa, mu t t a si t temmin ei vahvis tet tuina 
määräaikoina suor i t tanut tont in hinnan jäännöseriä, jo tka korkoineen nou-
sivat yhteensä 5,694,226: 65 markkaan. Tämän johdosta kiinteistö oli myy ty 
pakkohuutokaupal la , ja ki inteis tölautakunta oli an tanu t huutaa sen kaupun-
gille 5,700,000 markasta . Kaupunginval tuus to hyväksyi5) t ämän toimenpi-
teen ja myönsi huutokauppahinnan suorittamiseen 2,015 markkaa Kiinteä 
omaisuus nimiseen pääluokkaan sisältyvistä käyt tövarois taan. 

Kiinteis tölautakunta ilmoitti, e t tä kaupungin vuonna 1928 lunastaessa 
Aktiebolaget Brändö villastad nimisen yhtiön kiinteän omaisuuden kaup-
paan sisältyi 73,800 markan velkakir ja Kulosaaren korttelin n:o 34 tiluksen 
n:o 182 a maksamat tomas ta kauppahinnas ta sekä et tä t ämä tilus s i t temmin 

x) Kvsto 4 p. toukok. 9 §. — 2) Ks. v:n 1929 kert. s. 19. — 3) Kvsto 7 p. jouluk. 
32 §. — 4) Ks. v:n 1928 kert. s. 156. — 5) Kvsto 9 p. maalisk. 11 §. 
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oli t a r j o t t u myytäväksi pakkohuutokaupal la , jolloin l au takunta oli os tanut 
sen kaupungille 94,786: 20 markasta , mikä rahamäärä vastasi edellä maini t tua 
saatavaa korkoineen sekä huutokauppakulu ja , 1,413 markkaa . Kaupungin-
val tuusto hyväksyi 1 ) t ämän toimenpiteen samalla osoittaen viimeksi mai-
nitun määrän Kiinteä omaisuus nimiseen pääluokkaan merkityistä käyt tö-
varoistaan. 

Rahato imikamar in vuonna 1928 myytyä 2) X I I kaupunginosassa Penger-
kadun varrella sijaitsevan korttelin n:o 359 tont in n:o 32 Kiinteistöosakeyhtiö 
Pengerkatu 32:lle ostaja oli laiminlyönyt kauppahinnan maksamat tomien 
erien ynnä korkojen, yhteensä 573,750 markan, suorit tamisen vahvis te t tuina 
määräaikoina, minkä johdosta tont t i kaupungin saa tavan suorittamiseksi oli 
t a r j o t t u pakkohuutokaupal la myytäväks i ja huude t tu kaupungille 1,127,134:75 
markas ta , mikä määrä vastasi kaupungilla yhtiöl tä olevaa saatavaa ynnä 
huutokauppakulu ja , 2,132 markkaa . Niinikään pakkohuutokaupal la kiin-
te is tö lautakunta oli kaupungille 4,100,000 markas ta ostanut II kaupungin-
osan korttelissa n:o 37 sijaitsevan Kaisaniemenkadun tont in n:o 11, jonka 
rahatoimikamari vuonna 1928 möi 2 ) K a u p p a k u j a osakeyhtiölle. Kaikki kiin-
teistöön ki inni tetyt saa tavat , joita huutokauppahinnan tuli vas ta ta , olivat 
kaupungin, minkä vuoksi kauppahinnan suorittamiseen tarvi t t i in ainoastaan 
2,347 markkaa eli huu tokauppakulu jen määrä . 

Kaupunginval tuus to hyväksyi 3) edellä maini tu t kaksi ton t t ikauppaa ja 
osoitti t a rv i t t ava t r ahamäärä t , yhteensä 4,479 markkaa , kiinteän omaisuuden 
pääluokkaan merkityistä käyt tövarois taan. 

Ki inte is tölautakunta ilmoitti antaneensa kaupungin saatavain turvaami-
seksi huutokauppakus tannuks ia vas taavasta hinnasta ostaa kaupungille X I 
kaupunginosassa Helsinginkadun varrella sijaitsevan korttelin n:o 326 raken-
t ama t toman tontin n:o 24 ja saman kaupunginosan korttelissa n:o 338 a 
sijaitsevan niinikään r aken tama t toman Fleminginkadun tont in n:o 13. Kau-
punginval tuusto hyväksy i 4 ) t ä m ä n toimenpiteen samalla määrä ten huuto-
kauppahinnan, 2,295: 30 markkaa edellisestä ja 2,072 markkaa jälkimmäi-
sestä tontis ta , yhteensä 4,367: 30 markkaa , suori tet tavaksi kiinteän omaisuu-
den pääluokkaan merkityistä val tuuston käyt tövarois ta , joita sai yl i t tää 
edellä mainitulla määrällä. 

Tilusvaihto Helsingin evankelis-luterilaisten seurakuntain kanssa. Helsin-
gin evankelis-luterilaisten seurakuntain kirkkohall intokunta oli jo vuonna 
1927 tiedustellut rahatoimikamari l ta , suostuiko kaupunki luovut tamaan seu-
rakunnille maa ta Malmin hau tausmaan laajentamiseen. Asia oli silloin j ä t e t ty 
lepäämään, kunnes hau tausmaan ympäris tön järjestely suunnitelma oli laa-
di t tu, m u t t a kaupunginasemakaavaosaston laadi t tua ehdotuksen kyseisen 
alueen tieverkon jär jestämisestä oli r y h d y t t y asiaa koskeviin neuvotteluihin, 
joissa molemmat osapuolet olivat hyväksyneet t i lusvaihtosopimuksen. Tämä 
alistettiin kaupunginval tuuston ta rkas te t tavaks i , ja val tuusto hyväksyi 5) sen 
pää t täen luovut taa Helsingin evankelis-luterilaisille seurakunnille 28,000 m2 

käsi t tävän maa-alueen hautausmaa-alueen i t ä ra jan ja sen eteläpuolelle suun-
nitellun tien väliltä ehdoin, et tä seurakunnat korvaukseksi luovut t iva t kau-
pungille 16,000 m2 käsi t tävän maakaistaleen sekä lisäksi 144,000 markkaa 
rahana. 

Tilusvaihto maa-alueiden hankkimiseksi Käpylän—Tuomarinkylän uutta 

x) Kvsto 4 p. toukok. 13 §. — 2) Ks. v:n 1928 kert. s. 156. — 3) Kvsto 4 p. 
toukok. 15 §. — 4) S:n 7 p. syysk. 19 §. — 5) S:n 10 p. helmik. 9 §. 
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maantietä sekä Herttoniemen rautatietä varten. Ki inteis tölautakunta oli valmis-
tellut kysymystä tarpeellisen maan hankkimisesta suunnitel tua *) Käpylän 
ja Tuomarinkylän välistä maant ie tä varten. Lau takunnan selvityksestä 
ilmeni, e t tä tie Käpylän kohdalla ensin kulkisi rautat iealueen poikki, jatkuisi 
sieltä erään kaupungin metsäalueen halki, si t ten K o t t b y n ja Petaksen tilain 
maiden läpi, sieltä taas osaksi vuokralle anne t tu jen kaupungin alueiden poikki 
ja lopuksi erään Tuomarinkylän rajal la olevan palstan yli, joka oli useiden 
Pakinkylä n:o 3:sta lohkot tujen tilain yhteismaata . Rautat iehal l i tus oli ilmoit-
t anu t suostuvansa rakennut tamaan ensiksi mainitulle alueelle sillan rautat ie-
raiteiden yli sekä silloisen liikenteen vaat imuksia vas taava t tiet niin pian kuin 
tarkoi tukseen voitiin saada varoja ja mikäli mahdollista samaan aikaan kuin 
kaupunki rakennut t i niihin l i i t tyvät tiet. Ko t tbyn ja Petaksen tilain mailta 
t a rv i t t avas ta t iemaasta l au takunta oli neuvotellut maanomista ja in kanssa ja 
samalla t ehny t heidän kanssaan väliaikaisen sopimuksen Hert toniemen rauta-
tien raken tamis ta var ten tarpeellisen maan luovuttamisesta. Tilanomistaja 
A. Lönngren oli silloin s i toutunut luovut tamaan kaupungille 14,280 m2 Ko t tby 
litt. A nimisestä t i lasta saaden korvaukseksi 2,030 m2 K o t t b y litt . B nimisen 
tilan maas ta sekä Nybondaksen ti lasta n:olla VI I merki tyn 2,070 m2:n laajui-
sen alueen ja n:olla V I I I merki tyn 10,180 m2:n laajuisen alueen, kun taas 
Petaksen tilan omistaja, lautamies O. V. Nyströmin kuolinpesä, suostui luo-
vu t t amaan maini tusta t i lasta 18,220 m2 saaden kaupungil ta korvaukseksi 
Nybondaksen, Landboaksen ja Monsaksen tiloista lohkaistun asuntopals tan 
n:o I I I , 5,200 m2, Nybondaksen maasta alueen n:o IV, 3,800 m2, sekä tilan 
Ko t tby litt . B maasta alueet n:ot V ja VI, 7,220 m2, kaikki ehdoin, et tä kau-
punki suoritt i kaikki vaihdon a iheu t tamat kus tannukset sekä Ko t tbyn tilan 
ra ja jä r jes te lyn yhteydessä osin paransi, osin siirsi eräitä lyhyehköjä tienosia. 
Petaksen tilan maiden pohjoispuolella olevien t iemaaksi tarpeellisten vuok-
r a t t u j en alueiden vapaut taminen ei a iheut tanut vaikeuksia, koska ne kaikki 
oli anne t tu vuokralle ehdoin, e t tä kaupungilla oli oikeus teiden rakentamiseen 
niiden poikki vuokramaksun suhteellista alentamista vas taan. Tien viimeistä 
osaa var ten tarvi t t i in lopuksi koko edellä maini t tu asuntopalsta, joka oli 
pakkolunas te t tava heti Uudenmaan läänin maaherran vahvis te t tua tien 
suunnan. 

Ki in te is tö lautakunnan asiasta laat imaa kirjelmää käsiteltäessä kaupun-
ginvaltuusto pää t t i 2 ) hyväksyä lau takunnan ehdo t t amat t i lanomistaja A. 
Lönngrenin ja lautamies O. V. Nyströmin kuolinpesän kanssa t eh tävä t tilus-
vaihdot sekä antaa kaupunginhalli tukselle tehtäväksi ryh tyä edellä mainitun, 
Tuomarinkylän rajalla olevan yhteismaan pakkolunastamista tarkoi t tavi in 
toimenpiteisiin. 

Maa-alueiden luovuttaminen valtionrautateille. Kaupunginval tuus to päät-
ti 3) myöntyä rautat iehal l i tuksen anomukseen saada heti o t taa hal tuunsa 
P i t ä j änmäen asema-alueen i tärajal la olevan, 15,505 m2:n laajuisen kaupungin 
omistaman alueen, joka tarvi t t i in radan oikaisemiseen, edellyttäen, et tä ainoas-
taan Helsingissä kotipaikkaoikeuden omaavia työt tömiä henkilöitä otettiin 
kyseiseen rautat ie työhön. Kaupunginhall i tukselle annett i in tehtäväksi ryh-
tyä rautat iehal l i tuksen kanssa neuvotteluihin kaupungille kyseisestä alueesta 
makset tavas ta korvauksesta nojautuen hallituksen esi t tämään tar joukseen, 
et tä kaupungille luovutettaisiin samanarvoinen valtion omistama maa-alue. 

!) Ks. v:n 1931 kert. s. 35. — 2) Kvsto 9 p. maalisk. 12 §. — 3) S:n 10 p. 
helmik. 6 §. 
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Edelleen rautat iehall i tus oikeutettiin heti o t t amaan hal tuunsa Pasilan 
ja Huopalahden asemain välillä sijaitseva 2,750 m2:n laajuinen kaupungin 
alue ja kaupunginhallitukselle annett i in tehtäväksi ryh tyä neuvotteluihin 
sopivan valtion omistaman maa-alueen luovuttamisesta korvaukseksi kau-
pungille. 

Tontin luovuttaminen Samfundet folkhälsan i svenska Finland nimiselle 
yhdistykselle. Otsakkeessa maini t tu yhdistys ilmoitti aikovansa ryh tyä siihen 
asti pääasiallisesti maaseudulla ja joissakin maaseutukaupungeissa har jo i t ta-
maansa kansanterveydelliseen valistustoimintaan myöskin pääkaupungissa, 
m. m. jär jes tämäl lä täällä r inta- ja pientenlasten hoitokursseja sekä ylläpitä-
mällä t ä t ä tarkoi tus ta varten perus te t tavaa opistoa, ja anoi oikeutta saada 
kyseistä rakennusyr i tys tä var ten ilman huutokauppaa lunastaa X I V kau-
punginosan korttelissa n:o 516 sijaitsevat Tavas t s t j e rnankadun tont i t n:ot 
7 a, 7 b ja 7 c sekä saada j ä t t ää kauppahinnan korottomaksi lainaksi niin 
kauan kuin ton t t e ja käytet t i in edellä main i t tuun tarkoitukseen. Lastensuo-
je lu lautakunta oli esityksen johdosta lausunut , e t tä pyyde t ty tont t ipinta-ala 
kenties oli jonkin verran liian suuri, ja ki inteis tölautakunta puolestaan oli 
ollut sitä mieltä, ettei kaupungilla ollut syytä avustaa yr i tys tä siinä määrin 
kuin oli anot tu , ja ot taen huomioon nämä lausunnot kaupunginval tuusto 
pää t t i 2) 

e t tä X I V kaupunginosan korttelissa n:o 516 si jai tsevat Tavas ts t je rnan-
kadun ton t i t n:ot. 7 b ja 7 c myytäisiin Samfundet folkhälsan i svenska Finland 
nimiselle yhdistykselle 300,000 markan hinnasta tonti l ta , yhteensä 600,000 
markasta , mikä määrä sai olla korot tomana lainana tont teihin myönne t tyä 
ensimmäistä kiinnitystä vastaan niin kauan kuin niillä ylläpidettiin lasten-
hoito-opistoa ehdoin, e t tä yhdistys vuoden 1932 kuluessa aloitti rakennus työt 
ja e t tä laitos valmistui ennen kesäkuun 1 p:ää 1934; sekä 

et tä edellä mainitussa korttelissa sijaitseva Tavas t s t j e rnankadun ton t t i 
n:o 7 a varat taisi in samaan tarkoi tukseen siten, et tä yhdistys sai etuoikeuden 
sen lunastamiseen 10 vuoden kuluessa 300,000 markas ta ilman huutokauppaa , 
m u t t a muuten tavanmukais in luovutusehdoin. 

Oikeus saada alennusta tontin kauppahinnasta. Asunto-osakeyhtiö Art-
turinlinna, joka helmikuun 16 p:nä 1931 toimitetussa huutokaupassa oli kau-
pungil ta os t anu t 3 ) IV kaupunginosan korttelissa n:o 154 sijaitsevan Lapin-
lahdenkadun tont in n:o 4, mu t t a vasta seuraavan heinäkuun 1 p:nä saanut 
tont in hal tuunsa, koska siltä sitä ennen oli ollut poistet tava erinäisiä puu-
rakennuksia, anoi, e t tä se 14 kuukauden rakennusaika, joka vaadittiin4), jo t t a 
tont in ostaja saisi lukea hyväkseen 15 %:n alennuksen tont in kauppahinnas ta , 
tässä tapauksessa laskettaisiin alkavaksi tont in vas taanot topäiväs tä eikä, 
kuten oli säädet ty , huutokauppapäiväs tä . Tähän anomukseen myöntyen 
kaupunginval tuusto p ä ä t t i 5 ) oikeuttaa haki jayht iön saamaan takaisin 15 % 
Lapinlahdenkadun tont in n: o 4 kauppahinnas ta ehdoin, e t tä ton t t i oli raken-
net tu valmiiksi 14 kuukauden kuluessa lukien heinäkuun 1 p:stä 1931 ja 
ettei rakennustarkastuskont tor i l la ollut rakennusta vas taan mi tään muistu-
t e t t avaa . 

Kv st o 10 p. helmik. 7 §. — 2) S:n 4 p. toukok. 19 §. — 3 ) Ks. v:n 1931 kert. 
s. 282. — 4) S:n s. 12. — 5) Kvsto 9 p. maalisk. 28 §. 


