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3. Kaupungin kiinteän omaisuuden vuokra- ja muuta nautinta-
oikeutta koskevat asiat. 

Z. Topeliuksen muistopatsaat. Kaupunginval tuus to h y v ä k s y i k i i n -
teistötoimiston asemakaavaosaston laat iman ehdotuksen kuvanveis tä jä 
G. Finnen veis tämän runoilija Z. Topeliuksen muistopatsaan sijoittamisesta 
Teatteriesplanaadiin, mu t t a pää t t i j ä t t ää kysymyksen maini tun esplanaadin 
lopullisesta jär jestelystä eri esityksen varaan. 

Lokakuun 12 p:nä kaupunginval tuuston varapuheenjohta ja oli o t t anu t 
vas taan Svenska l i t teratursäl lskapet i Finland nimisen yhdistyksen toimesta 
Teatteriesplanaadiin pys ty te tyn Z. Topeliuksen muistopatsaan. Tämä mer-
kittiin 2) pöytäki r jaan ja yhdistykselle lähetett i in kiitoskirjelmä. 

Kaupunginval tuus ton pöytäki r jaan merki t t i in 3 ) , e t tä kuvanveis tä jä 
V. Yallgrenin veistosryhmä »Setä Topelius sadunker to jana lasten keskellä» 
toukokuun 13 p:nä tapahtuneessa paljastustilaisuudessa oli luovutet tu kau-
pungille ja e t tä val tuuston puheenjohta ja kaupungin puolesta oli o t t anu t sen 
vastaan. 

Kustaa II Aadolfin muistopatsaan paikka. Sen komitean esityksestä, joka 
eräiden historiallisten yhdistysten toimeksiannosta huolehti Kus taa II Aadol-
fin kuoleman 300-vuotismuiston juhlimisesta, kaupunginval tuusto pää t t i 4 ) 
luovut taa Hämeen- ja Yanhankaupunginteiden välisen kallion tälle kunin-
kaalle pys ty te t t ävän muistopatsaan paikaksi ja määräsi samalla, et tä sinne 
suunnitel tu puisto nimitettäisiin Kus taa Aadolfin puistoksi. Sitävastoin val-
tuusto ei katsonut sopivaksi, et tä Vanhankaupungintiel lekin, kuten komitea 
oli ehdot tanut , annettaisiin uusi kyseiseen 300-vuotismuistoon li i t tyvä nimi. 

Kaupunginval tuus ton puheenjoh ta jan i lmoitet tua, et tä hän marraskuun 
6 p:nä oli kaupungin puolesta vas taano t tanu t erinäisten historiallisten yhdis-
tysten toimesta Yanhaankaupunki in pys ty te tyn Kus taa II Aadolfin muisto-
patsaan, val tuusto pää t t i 5 ) ainoastaan merkitä t ämän t iedonannon pöytä-
kir jaansa sekä lähet tää kiitoskirjelmän patsaan pystyt tämisestä huolehtineelle 
toimikunnalle. 

Adolf Erik Nordenskiöldin muistotaulu. Kaupunginval tuus ton puheen-
johta jan i lmoitet tua marraskuun 18 p:nä kaupungin puolesta vas taanot ta-
neensa Suomen maantieteellisen seuran toimesta Adolf Erik Nordenskiöldin 
syntymätaloon asetetun muistotaulun val tuusto pää t t i 6 ) merkitä t ämän 
pöytäkir jaansa ja lähet tää edellä mainitulle seuralle kiitoskirjelmän. 

Stadionin paikka. Kaupunginval tuus ton periaatteellisesti pää te t tyä 7) 
myöntää luvan stadionin rakentamiseen val tuuston toukokuun 12 p:nä 1914 
tekemällään päätöksellä keskuspuistoksi varaamalle alueelle, ta rkemmin mää-
ritellen Urheilukadun, Nordenskiöldinkadun, vastaisen rautat ienalueen ja 
Helsinginkadun jatkeen ra jo i t t amaan osaan puistoaluetta, ja stadionin sijoit-
tamis ta koskevan aatekilpailun pää ty t tyä stadionsäätiö oli anonut , et tä lai-
tokselle tarpeellinen alue luovutettaisiin ja sen ra jo ja määrät täessä otettaisiin 
huomioon palkintotuomarien toiselle ja kolmannelle sijalle asettamien luon-
nosten periaat teet . Myöskin Suomen arkkitehti l i i t to oli l ähe t tänyt asiaa kos-
kevan kir jelmän, jossa lausutt i in, et tä stadion ynnä sen yhteyteen rakennet ta-
va t kisa- ja urhei lukentät turmelisivat enemmän kuin puolet Elä intarhan 

!) Kvsto 15 p. kesäk. 17 §. — 2) S:n 7 p. jouluk. 11 §. — 3 ) S:n 25 p. toukok. 
5 §. — 4) S:n 7 p. syysk. 37 §. —5) S:n 7 p. jouluk. 9 §. — 6) S:n 7 p. jouluk. 10 §. 
— 7) Ks. v:n 1929 kert. s. 21. 
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puistosta ja e t tä asia senvuoksi ennen stadionin si joi t tamiskysymyksen lopul-
lista ratkaisemista oli kaikinpuolisesti ia tarkas t i tu tk i t t ava . Liiton mielestä 
kaupungilla ei ollut varaa uhra ta Elä in tarhan puistoa kyseiseen tarkoitukseen, 
ja se ehdotti puolestaan, et tä stadion siihen li i t tyvine muine urheilulaitoksi-
neen sijoitettaisiin Reijolan alueelle. Jos tyydyt täis i in raken tamaan ainoas-
taan stadionrakennus Eläintarhanpuistoon, mitä ratkaisua liitto voi puoltaa, 
olisi se liiton mielestä s i joi tet tava kaupunginpuutarhan pohjoispuolella ole-
valle ylätasangolle. Ki inteis tölautakunta oli esityksestä antamassaan lausun-
nossa huomaut tanu t , et tä stadionalueen ympäris tön järjestely riippui stadion-
linnan suuruudesta ia muodosta y. m., minkä vuoksi stadionille joh tava t t iet 
ja ajoneuvojen pysäköimispaikat voitiin suunnitella vasta luonnospiirustusten 
valmis tut tua . Stadionalueen ra jo ja ja luovutusehtoja ei senvuoksi lautakun-
nan mielestä voinut vahvistaa, ennenkuin lopulliset luonnospiirustukset olivat 
valmiina. 

Ki inte is tölautakunnan ehdotuksen mukaisesti kaupunginval tuusto 
päät t i 1), luovut taa stadionsäätiölle vuokralle Pal lokentän itäpuolella olevalla 
ylätasangolla sijaitsevan, ka r t t aan ta rkemmin merki tyn 5 ha käs i t tävän 
alueen, jonka lopulliset r a j a t ja t a rka t luovutusehdot vahvistettaisiin vasta 
säätiön esitettyä rakennuksen lopulliset luonnospiirustukset. 

Temppeliaukiolle suunniteltu kirkko. Vuonna 1930 kaupunginval tuusto 
hyväksy i 2 ) Temppeliaukion jä r jes tämis tä koskevan ehdotuksen ja hylkäsi 
tällä päätöksellään aikaisemmin laadi tu t suunnitelmat , jo tka täh täs ivä t kir-
kon rakentamiseen tälle paikalle. Myöhemmin kirkollisviranomaiset olivat 
havainneet juuri Temppeliaukion etu-Töölöön rakennet tavan kirkon joka 
suhteessa sopivimmaksi paikaksi ja neuvotelleet rahatoimikamarin kanssa sen 
luovuttamismahdoll isuuksista ja ehdoista, minkä jälkeen suomen- ja ruotsin-
kielisten seurakuntain kirkkohall intokunta anoi kaupunginval tuustol ta , et tä 
seurakunnille luovutettaisiin tont t ipa ikka Temppeliaukiolle rakennet tavaa 
kirkkoa varten, m u t t a et tä sen alue vahvistettaisiin vasta seurakuntien julis-
t aman , kirkon lopullista paikkaa ja lopullisia piirustuksia koskevan kilpailun 
p ä ä t y t t y ä ja palkintolautakunnan, jossa kaupunginvaltuustol la olisi kaksi, 
kirkkovaltuusmiehillä neljä ja arkkitehtiliitolla kaksi edusta jaa , annet tua sen 
tuloksesta loppulausuntonsa. Tästä esityksestä pyynnöstä antamassaan lau-
sunnossa ki inteis tölautakunta puolsi3) kirkkohall intokunnan ehdotusta, et tä 
julistettaisiin palkintokilpailu, joka päteväst i selvittäisi Temppeliaukion sopi-
vaisuuden kirkon sijoittamiseen. Myöntyminen t ähän ehdotukseen ei vielä 
saanut merkitä kaupungin si toutumista luovut tamaan Temppeliaukion kirkko-
rakennuksen paikaksi, vaan oli kaupungin p idä te t tävä itselleen oikeus kan-
tansa lopulliseen määrittelemiseen kilpailun tulosten pohjalla ja t u t u s t u t t u a a n 
siihen ehdotukseen, jonka mukaisesti seurakunnat halusivat rakentaa kirk-
konsa. Tä tä menettelyä puolusti sekin seikka, e t tä kyseisen alueen asema-
kaavaa oli muu te t t ava kirkon rakennussuunnitelman vaat imusten mukai-
sesti. Ehdote tun kilpailun tuli senvuoksi ki inteistölautakunnan käsityksen 
mukaan koskea koko sen Temppeliaukion osan jäi jestelyä, jota ra jo i t t iva t jo 
olemassa olevat kadut . 

Muutamat Temppeliaukion ympärillä olevien kiinteistöjen omista ja t oli-
va t kirkkohall intokunnan anomuksen johdosta kaupunginvaltuustol le osoit-
tamassaan kirjelmässä lausuneet, e t tä aukion ympärillä sijaitsevia ton t te ja 

Kvsto 9 p. maalisk. 29 §. — 2) Ks. v:n 1930 kert. s. 58. — 3) Kvston pain. 
asiakirj. n:o 6. 
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rakennettaessa oli edellytetty paikan j äävän avoimeksi ja valo- ja ilmasuh-
tei l taan edulliseksi talojen asukkaille, ja anoivat t ähän viitaten, e t tä val tuusto 
pysyisi aikaisemmassa päätöksessään Temppeliaukion varaamisesta puistoksi. 

- T u t u s t u t t u a a n asian käsittelyssä syntyneihin asiakirjoihin kaupungin-
val tuusto päät t i i lmoittaa kirkkohallintokunnalle, et tä valtuustolla, vaik-
kakaan se ei toistaiseksi o t t anu t harki t tavakseen lau takunnan anomusta, et tä 
val tuusto muut t aen helmikuun 26 p:nä 1930 tekemäänsä päätös tä luovuttaisi 
seurakunnille Temppeliaukiolta tont t ipa ikan uuden kirkon rakentamista var-
ten, ei ollut mi tään sitä vastaan, e t tä seurakunnat julist ivat Temppeliaukiolle 
si joi tet tavaa kirkkoa ja sen paikkaa koskevan palkintokilpailun sekä et tä 
val tuusto suostui vali tsemaan kaksi jäsentä kilpailun palkintolautakuntaan. 

Vuokraoikeuksien ja vuokratonteilla sijaitsevien rakennusten lunastaminen 
pakkohuutokaupalla. Kiinteis tölautakunnan anomuksesta kaupunginval-
tuus to hyväksyi, e t tä l au takunta kaupungin saatavain turvaamiseksi oli 
pakkohuutokaupoissa lunas tanut alla maini t tu jen tont t ien vuokraoikeuden 
sekä niillä olevien rakennusten omistusoikeuden: 

Kumpulan korttelin n:o 932 tont in n:o 57 100,000 markasta; kaupan 
aiheuttamien kus tannusten suorittamiseen osoitettiin 12,564 markkaa Kiinteä 
omaisuus nimiseen pääluokkaan sisältyvistä val tuuston käyttövaroista , siitä 
10,375 markkaa kiinteistöön kiinnitetyn lainan korkoihin ja kuluihin ja 2,189 
markkaa huutokauppakuluihin; vakuutusosakeyhtiö Pohjolan myöntämä 
50,000 markan suuruinen laina sai jäädä edelleen kiinteistöä ras i t tamaan 2 ) ; 

Käpylän korttelissa n:o 869 sijaitsevan tont in n:o 7 a 90,300 markasta; 
kiinteistöä rasi t taneen Työväen säästöpankin myöntämän lainan korkojen 
ja huutokauppakulu jen suorittamiseen osoitettiin 5,973: 99 markkaa Kiinteä 
omaisuus nimiseen pääluokkaan sisältyvistä val tuuston käyttövaroista; edellä 
maini t tu kiinteistöön kiinnitet ty 43,200 markan suuruinen laina sai jäädä 
ja tkuvas t i sitä ras i t tamaan. Ki inte is tölautakunta val tuutet t i in uudelleen 
myymään tont in vuokraoikeus ynnä sillä olevat rakennukset 3 ) ; 

Käpylän korttelin n:o 868 tont in n:o 17 92,358: 66 markasta , mikä määrä 
vastasi kaupungin saatavia, 36,502: 55 markkaa , ja henkivakuutusyht iö Suo-
men myöntämää kiinnitet tyä lainaa, 48,942: 34 markkaa, sekä erääntyneitä 
korkoja ja kuoletuksia samoinkuin huutokauppakulu ja , 6,913: 77 markkaa; 
edellä maini tusta lainasta sai 48,352: 16 markkaa jäädä ras i t tamaan kiinteis-
töä, kun taas lainan lyhennystä, korkoja y. m. var ten t a rv i t t ava määrä, 
7,503: 95 markkaa , osoitettiin pääluokkaan Kiinteä omaisuus merkityistä 
val tuuston käyttövaroista; ki inteistölautakunta val tuutet t i in uudestaan myy-
mään tont in vuokraoikeus sekä sillä olevat rakennukset 4 ) ; 

Kumpulan korttelin n:o 937 tont in n:o 33 98,765 markasta; kiinteistöön 
ki innitet ty Työväen säästöpankin myöntämä 40,000 markan suuruinen laina 
sai jäädä sitä ras i t tamaan; ki inteistölautakunta val tuutet t i in uudelleen myy-
mään tont in vuokraoikeus sekä sillä olevat rakennukset 5 ) ; 

Kumpulan korttelin n:o 941 tont in n:o 24 88,555: 75 markasta; kiinteis-
töön kiinnitet ty Työväen säästöpankin myöntämä 40,000 markan suuruinen 
laina sai jäädä sitä ras i t tamaan; ki inteistölautakunta val tuutet t i in uudestaan 
myymään tont in vuokraoikeus sekä sillä olevien rakennusten omistusoikeus 5); 

Kumpulan korttelin n:o 944 tont in n:o 8 111,000 markasta , minkä mää-
rän tuli pei t tää kaupungin saatavat , 45,684: 70 markkaa, Työväen säästöpan-

!) Kvsto 23 p. maalisk. 6 §. — 2) S:n 4 p. toukok. 14 §. — 3 ) S:n 25 p. toukok. 
8 §. — 4) S:n 15 p. kesäk. 14 §. — 5 ) S:n 15 p. kesäk. 15 §. 
Kunnall hert. 1932, 2 
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kin kiinnitet ty laina, 40,000 markkaa, Kansallis-osake-pankin niinikään kiin-
ni te t ty laina, 15,000 markkaa, sekä lainain korot ja huutokauppakulu t , 
10,442: 40 markkaa; edellä maini t tu 40,000 markan laina sai jäädä kiinteistöä 
ras i t tamaan, kun taas 15,000 markan lainan sekä korkojen ja kulujen suoritta-
miseen t a rv i t t ava määrä, 10,442: 40 markkaa, osoitettiin kiinteän omaisuuden 
pääluokkaan sisältyvistä val tuuston käyttövaroista; ki inteistölautakunta val-
tuute t t i in uudestaan myymään tont in vuokraoikeus sekä sillä olevat raken-
nukset *); 

Käpylän korttelin n:o 891 tontin n:o 8 70,300 markasta , minkä määrän 
tuli pei t tää kaupungin saatava, 21,430: 10 markkaa, Työväen säästöpankin 
myöntämä 33,055 markan suuruinen kiinnitet ty laina, erään yksityisen hen-
kilön myöntämä 10,000 markan suuruinen ki innitet ty laina sekä korot ja 
huutokauppakulu t , 5,913: 01 markkaa; kaupunginhall i tus oli määrännyt , et tä 
33,055 markan kiinnityslaina sai jäädä ras i t tamaan kiinteistöä, ja osoit tanut 
ennakkona kaupunginkassasta 15,913: 01 markkaa 10,000 markan lainan, 
korkojen y. m. suorittamiseen; samalla kuin nämä toimenpiteet hyväksyt t i in , 
osoitettiin ennakon peittämiseksi 12,108: 66 markkaa kiinteän omaisuuden 
pääluokkaan merkityistä val tuuston käyt tövarois ta samalla kuin kaupungin-
hallituksen samaa tarkoi tus ta varten sallittiin yl i t tää maini t tua määrärahaa 
3,804: 35 markkaa 2); 

Kumpulan korttelin n:o 932 tontin n:o 55 108,000 markasta , minkä mää-
rän tuli pei t tää kaupungin saatavat , 46,120: 10 markkaa, eräs yksityisen hen-
kilön myöntämä, kiinteistöön ki innitet ty 50,000 markan laina sekä korot ja 
huutokauppakulu t , 12,821: 88 markkaa; kaupunginhall i tus oli osoit tanut 
ennakkona kaupunginkassasta 62,821: 88 markkaa jälkimmäisen lainan, kor-
kojen y. m. suorittamiseen sekä va l tuu t t anu t ki inteistölautakunnan uudelleen 
myymään tontin vuokraoikeuden sekä sillä sijaitsevien rakennusten omistus-
oikeuden; t ämä toimenpide hyväksyt t i in ja hallitus oikeutettiin edellä maini-
tulla määrällä y l i t tämään kiinteän omaisuuden pääluokkaan merki ty t val-
tuus ton käy t töva ra t 3 ) . 

Vallilan siirtolapuutarhapalstain vuokraehdot. Ki inteis tölautakunnan esi-
tyksestä kaupunginval tuusto päätt i 4), e t tä Vallilan si i r tolapuutarhan palstain 
vuokra-a jan tuli olla 20 vuot ta , kuitenkin siten, et tä kaikkien palstain vuokra-
aika pää t ty i joulukuun 31 p:nä 1951, et tä vuokramaksu oli 75 penniä m2:ltä 
vuodessa ja e t tä kaupungilla oli oikeus, jos se sitä halusi, 10 vuoden kulu t tua 
korot taa t ä t ä maksua. Tässä yhteydessä ki inteistölautakunta oli i lmoit tanut 
aikovansa muilta osilta laatia vuokrasopimukset kaupunginval tuuston vuonna 
1923 Kumpulan siirtolapuutarhapalstoille vahvis taman 5) kaavakkeen mu-
kaisesti. 

Länt. Kaivopuiston huvila-alueiden vuokraoikeuden pidennys. Kiinteistö-
lau takunnan myönnet tyä 6) Länt . Kaivopuiston huvila-alueiden n:ot 1, 1 a, 
2, 3, 5 ja 6 vuokraajil le neljän vuoden vuokranpidennyksen heinäkuun 1 p:ään 
1937 aikaisemmin voimassa ollein ehdoin, kaupunginhall i tus oli käsitellyt 
asiaa ja hyväksyen ki inteistölautakunnan tekemän päätöksen al is tanut sen 
kaupunginval tuuston ratkaistavaksi . Valtuusto päät t ik in 7 ) , et tä kyseiset 
tont i t sai antaa vuokralle ki inteistölautakunnan ehdottamalla tavalla. 

Vuokramaksu]en alennus. Kaupunginval tuusto epäsi 8) eräitä Kumpulan , 

Kvsto 15 p. kesäk. 16 §. — 2) S:n 7 p. syysk. 20 §. — 3) S:n 7 p. syysk. 21 §. 
— 4) S:n 20 p. tammik. 17 §. — 5 ) Ks. v:n 1923 kert. s. 33. — 6) Ks. tämän kert. 
s. 145 ja os. III . — 7) Kvsto 7 p. syysk. 18 §. — 8 ) S:n 26 p. lokak. 8, 9 ja 10 §. 
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Hermannin ja Reimarsin tont t ien vuokramaksujen alentamista koskevia ano-
muksia. 

Vuokrakiinteistöjen luovutus. Ki inteis tölautakunta ilmoitti luovutta-
neensa Kumpulan korttelissa n:o 933 olevanLimingantien tont in nro 63 vuokra-
oikeuden ynnä sillä olevat rakennukset herra J . Johanssonille 92,500 markan 
kauppahinnasta sekä Kumpulan korttelissa nro 937 Kymint ien varrella 
sijaitsevan tont in nro 35 vuokraoikeuden ynnä sillä olevat rakennukset rouva 
M. Holmbergille 117,600 markasta; maini tu t kiinteistöt oli lau takunnan toi-
mesta vuonna 1931 os te t tu 1 ) pakkohuutokaupal la edellinen 87,070 markas ta 
ja jälkimmäinen 65,000 markasta . Kaupunginval tuus to hyväksyi 2 ) lauta-
kunnan toimenpiteen. 

Yhteisen palomuurin rakentaminen kahdelle tontille. Asunto-osakeyhtiö 
Mechelininkatu 6m anot tua saada rakentaa X I I I kaupunginosan korttelissa 
nro 413 oleville Mechelininkadun tonteille nrot 6 ia 8 palomuurin siten, että 
sen leveydestä tuli22.5 smkumpaisellekin tontille, kaupunginval tuusto päätti3) 
va l tuu t t aa ki inteistölautakunnan hakijayhtiön kanssa tekemään sekä maist-
raatin pöytäki r jaan ja kaupungin tont t ik i r jaan merk i ty t t ämään sopimuksen, 
jonka mukaan yhtiö oikeutettiin edellä mainitulla tavalla rakennut tamaan 
palomuuri puoleksi omistamalleen tontille nro 6 ja puoleksi naapuritontil le 
nro 8 ehdoin, et tä muuri korvaukset ta luovutett i in naapuri tont in omistajan 
käytet täväksi . 

Kojuista, vaunuista ja pöydiltä tapahtuva kauppa. Kaupunginval tuuston 
vuosina 1908 ja 1919 tekemien pää tös ten 4 ) mukaisesti oli pa ika t kojuista* 
vaunuista ja pöydiltä t apah tuvaa kauppaa var ten luovutet tava huutokau-
palla enimmän tar joavalle yhdeksi vuodeksi. Tämä jär jestelmä oli kuitenkin 
kehi t tynyt kaupungille epäedulliseen suuntaan, minkä johdosta kiinteistö-
lau takunta kaupunginhall i tuksen toimeksiannosta oli tu tk inut , voitaisiinko 
kyseisten paikkain vuokralleannossa ot taa käytäntöön uusi jär jestelmä. Sit-
temmin antamassaan mietinnössä lau takunta huomautt i , e t tä myynt ipaik-
kain huutokaupoissa esiintynyt ankara kilpailu oli pako t tanu t paikkoja halua-
vat yhteistoimintaan, jonka seurauksena oli ollut, et tä paikat oli ollut luovu-
te t tava vahvistetuista minimivuokrista. Näitäkin oli yr i te t ty painaa alas 
siinä kui tenkaan toistaiseksi onnis tumat ta . Ainoastaan makkaranmyynt i -
paikkain vuokraa ja t eivät toistaiseksi olleet saaneet aikaan keskinäistä sopi-
musta eri myynt ipaikkain vuokraamisesta, lau takunnan käsityksen mukaan 
siksi, e t tä m y y j ä t t ähän asti olivat voineet saada kohtuut tomast i kohonneet 
vuokramaksut korvatuiksi pienentämällä valmisteittensa kokoa ja huononta-
malla niiden laatua, mikä ei ollut yleisön edun mukaista . Sen sijaan oli yksi-
tyisten makkaraliikkeiden taholla tode t tu esiintyvän pyrkimystä monopoli-
aseman saavuttamiseen. Niin ollen näyt t i olevan ainoastaan a jankysymys, 
milloin viimeksi maini t tu jen paikkain vuokraa ja t muodostaisivat renkaan, 
jolloin myynt ipa ika t oli vuokra t tava vahvistetuista alimmista vuokrista, joita 
ei voinut määrä tä koh tuu t toman korkeiksi. Lau takun ta piti sentähden suo-
tavana, et tä kaupunki luopuisi huutokauppajär jes te lmästä ja siirtyisi uuteen 
jär jes te lmään, jonka mukaan jokaisen myynt ipaikan alin vuokra vahvistet tai-
siin ennakolta ja halukkai ta kehoitettaisiin tekemään niistä kirjalliset tar-
joukset. Vuokra-aika oli l au takunnan mielestä vahvis te t tava enintään kah-

x) Ks. vrn 1931 kert. s. 13. — 2) Kvsto 10 p. helmik. 14 §. — 3) Sm 13 p. 
huhtik. 15 §. — 4) Ks. vrn 1908 kert. s. 174 ja vrn 1919 kert. s. 39 sekä Helsingin 
kaupunkia koskevat asetukset I s. 443. 
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deksi vuodeksi, koska yksi vuosi oli liian lyhyt aika vuokraa jan varustuskus-
tannusten kuolettamiseen. 

Kaupunginhal l i tus piti ki inteistölautakunnan ehdotusta hyvin perustel-
tuna, m u t t a lausui samalla, et tä luote t tava käsitys sen valo ja varjopuolista 
\o i t i in saada vain käytännöllisen kokemuksen t ietä. Senvuoksi ei vielä ollut 
muu te t t ava voimassa olevia määräyksiä, vaan ainoastaan toistaiseksi sallit-
tava poikkeaminen niistä. 

Hyväksyen kaupunginhall i tuksen ehdotuksen kaupunginval tuusto 
päät t i va l tuu t taa ki inteistölautakunnan toistaiseksi, kunnes oli saatu tar-
peellinen kokemus, luovut tamaan kojuista, vaunuista ja pöydiltä t apah tuvaa 
kauppaa var ten m ä ä r ä t y t myynt ipa ika t kirjallisten vuokra tar jous ten perus-
t e l l a enintään kahdeksi vuodeksi kerrallaan; sekä kehoit taa kiinteistölauta-
kuntaa saavute tun kokemuksen perusteella aikanaan tekemään asiaa koske-
van lopullisen ehdotuksen. 

Kaduilla tapahtuva sanoma- ja aikakauslehtikauppa. Suomen ki r jakaup-
piasyhdistys, Suomen paperikauppiaslii t to ja Osakeyhtiö yleinen sanoma-
lehtitoimisto olivat anoneet, e t tä sanoma- ja aikakauslehtien ka tumyynt i 
järjestet täisi in uudelle kannalle, ja perustelleet anomustaan sillä, et tä mai-
ni t tu kauppa, joka tuo t t i harjoit taji l leen t u n t u v a t tulot , oli kehi t tynyt mer-
ki t täväksi kilpailijaksi niille kaupungin paperikaupoille, joissa myytiin 
samoja painotuottei ta . Kaupungil la ei kui tenkaan ollut kyseisestä katu-
kaupasta mitään taloudellista hyötyä, minkä johdosta olisi luovut tava val-
litsevasta jär jes te lmästä vuokra t tomine myyntipaikkoineen ja sen sijaan 
luovute t tava nämä vapailla markkinoilla, kuten kioskipaikat, y. m. s. 

Kysymys tä valmisteli ki inteistölautakunnan aset tama komitea, jossa 
paitsi t ä t ä l au takun taa köyhäinhoi tolautakunta , poliisilaitos, pikatoimisto 
Mars, Suomen paperikauppiasli i t to ja Suomen kir jakauppiasyhdistys olivat 
edustet tuina. Tämä komitea totesi, e t tä sanomaleht imyyjis tä noin puolet 
olivat henkilöitä, jo tka aikaisemmin olivat saaneet avustusta köyhäinhoi-
dolta, minkä vuoksi kysymyksen ratkaisu riippui siitä, kertyisikö myynt i -
paikoista niin paljon vuokria, e t tä ne ri i t täisivät pe i t tämään siihenastisten 
myyjä in ja heidän perheittensä elatuskustannukset . Komitea ei uskonut 
t ä t ä mahdolliseksi eikä sen vuoksi myöskään voinut puoltaa siirtymistä 
vapaan kilpailun jär jes te lmään. Komitea ei myöskään voinut yhtvä t eh tyyn 
ehdotukseen, et tä ulkomaisten sanoma- ja aikakauslehtien ka tukauppa kiel-
lettäisiin, koska juuri täs tä myynnis tä kertyi huomat t ava osa katukauppia i t -
ten ansiosta. 

Asiaa käsiteltäessä kaupunginval tuusto pää t t i 2 ) määrätä , et tä sanoma-
ja aikakauslehtiä sai kaupungin alueella olevilla kaduilla, toreilla y. m. julki-
silla paikoilla myydä vaunuista ja myynt ipöydi l tä klo 6:sta klo 22:een ainoas-
t aan vähävarainen henkilö, jolle poliisiviranomaiset olivat antaneet tällaisen 
kaupan harjoi t tamisluvan. Myynt ipaikat oli luovute t tava vuokra t ta ja kiin-
te is tölautakuntaa kehoitet tava johtosääntönsä mukaisesti yksityiskohdit-
tain jä r jes tämään puheena oleva myynti . 

Astioista tapahtuva bensiininmyynti. Kaupunginhall i tuksen esitettyä, 
e t tä mais t raat t i toukokuun 13 p:nä 1932 tulenarkojen nesteiden valmistuk-
sesta, varastossapidosta, myynnis tä ja kuljetuksesta maaliskuun 29 p:nä 
1924 annetun asetuksen eräiden pykäläin muut tamises ta toukokuun 13 p:nä 
1932 annetun asetuksen 3) nojalla yleisen turvall isuuden säilyttämiseksi kiel-

x) Kvsto 12 p. lokak. 10 §. — 2) S:n 7 p. jouluk. 17 §. — 3) Kunnall. asetus-
kok. s. 107. 
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täisi ensimmäisen luokan tulenarkain nesteiden siirtämisen astiasta toiseen 
kaduilla ja yleisillä paikoilla lukuun o t t ama t t a ainoastaan erästä Salomon-
kadun varrella sijaitsevaa aluetta sekä Rautat ientor ia , sekä ryhdy t tyä mai-
ni t tu jen kahden alueen kunnostamista tarkoi t tavi in toimenpiteisiin *), kau-
punginval tuusto pää t t i 2 ) hyväksyä kaupunginhall i tuksen toimenpiteet ja sa-
malla määrä tä , et tä näiltä alueilta luovutettaisi in myynt ipaikkoja halukkaille 
bensiininmvyjille erityisten ta r jous ten nojalla; e t tä vuokra-aika oli voimassa 
yhden kuukauden molemminpuolisin irtisanomisajoin; et tä vuokramaksu oli 
vähin tään 3,000 markkaa vuosineljännekseltä; et tä samalle vuokraajal le 
sai luovut taa ainoastaan yhden paikan kummal takin alueelta; sekä et tä 
myyntipaikoilla oli nouda te t tava palotoimikunnan paloturvall isuutta sil-
mälläpitäen antamia erikoismääräyksiä. 

4. Kaupungille kuuluvain talojen ja rakennusten käyttämistä mää-
rättyihin tarkoituksiin sekä sellaisten rakennusten teettämistä 

ja kunnossapitoa koskevat asiat. 

Kansakouluhuoneistojen käyttö. Sen jälkeen kun Por than inkadun ja 
Toukolan koulutalojen ruotsinkieliset kansakoululuokat syyslukukauden 
alussa oli siirretty Nilsiäntien varrella olevaan uuteen kansakoulutaloon 3) , 
ensiksi maini tu t kouluhuoneistot vapautuis ivat . Kaupunginhall i tus oli sen-
vuoksi o t t anu t harki t tavakseen niiden tarkoi tuksenmukais imman käytön 
ja hankkinut t ä s tä asiasta suomen- ja ruotsinkielisten kansakoulujen johto-
kunta in lausunnot. Tällöin oli i lmennyt, e t tä Vallilan suomenkielinen kansa-
koulu jo kauan oli to iminut aivan liian ahtaassa huoneistossa ja e t tä t ä m ä n 
kansakoulun alaluokat edullisesti voitiin siirtää Toukolan koulutaloon, e t tä 
Sedmigradskyn pientenlastenkoulun ja Marian turvakodin säätiön omista-
masta Oikokadun talosta n:o 7 suomenkieliselle apukoululle vuokra t tu huo-
neisto niinikään oli liian ahdas, m u t t a e t tä apukoulu tulisi hyvin toimeen 
Por than inkadun koulussa, sekä et tä ruotsinkielinen apukoulu tarvitsi lisä-
tilaa, jota ei ollut saatavissa Sokeain ystäväin Eläintarhassa sijaitsevasta 
talosta, missä koululla oli käy te t t ävänään vuokrahuoneisto, mu t t a kylläkin 
edellä maini tusta Oikokadun varrella olevasta talosta, jonka omistaja oli 
i lmoi t tanut olevansa halukas 80,000 markkaan korotetusta vuosivuokrasta 
edelleen vuokraamaan suomenkielisen apukoulun hallussa siihen asti olleen 
huoneiston, jossa säätiön kustannuksella suoritettaisiin erinäisiä uudistuksia 
ja korjauksia. 

T u t u s t u t t u a a n edellä main i t tuun selvitykseen kaupunginval tuusto 
pää t t i 4 ) , e t tä Toukolan ja Por than inkadun kansakoulutalot lukuvuoden 
1932—33 alusta luovutettaisiin suomenkielisten kansakoulujen käytet täviksi 
ja ruotsinkielinen apukoulu samalla siirrettäisiin Oikokadun talossa n: o 7 
sijaitsevaan suomenkielisen apukoulun entiseen huoneistoon. 

Humallahden vuokra-alueella n:o 56 b olevien rakennusten lunastaminen. 
Koska Humal lahden huvilapalstan n:o 56 b vuokra-aika päät ty i joulukuun 
31 p:nä ja kaupungin sairaalain hallitus oli i lmoit tanut , e t tä kyseisellä alueella 
olevat rakennukset hyvin soveltuivat ja tarvi t t i in Kivelän sairaalan uuteen 
paviljonkiin otet tavien sairaanhoitajat tar ien asunnoiksi, kaupunginval-

Ks. tämän kert. s. 148.— 2) Kvsto 15 p. kesäk. 28 §; ks. myösKunnall. ase-
tuskok. s. 109 ja 110. — 3) Vrt. tämän kert. s. 23. — 4) Kvsto 25 p. toukok. 11 §. 


