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kan hinnasta, jonka toimeenpiteen kaupunginval tuusto syyskuun 7 p:nä 
hyväksyi 1 ) , t on t t i n:o 7 a korttelissa n:o 869 90,300 markan hinnasta, jonka 
toimenpiteen kaupunginvaltuusto toukokuun 25 p:nä hyväksyi, tontin vuokra-
oikeus ja sillä sijaitsevat rakennukset myytiin sittemmin uudelleen työmies 
Y. I. Väisäselle 91,300 markan hinnasta 2). 

Kaupungin ostaessa kesäkuun 6 p:nä 1928 tehdyllä kauppakir ja l la Aktie-
bolaget Brändö villastad nimiseltä yhtiöl tä erinäisiä alueita Kulosaarella, 
siirsi yhtiö myöskin 73,800 markan suuruisen jäännöskauppahintasaa tavansa 
U. Sinervän omistamasta Kulosaaren t i lasta n:o 182 a kort t . n:o 34 eli T. 182 a 
K. 34 R. N:o l 8 0 0 kaupungille. K u n ostaja ei kyennyt kauppahin taa suorit-
tamaan, myyti in ton t t i maaliskuun 23 p:nä 1932 pakkohuutokaupal la , ja 
huudett i in 3) se kaupungille 94,786: 20 markan hinnasta, johon sisältyi kau-
pungin saatava korkoineen. Kaupunginval tuus to hyväksyi toukokuun 
4 p:nä lau takunnan toimenpiteen. 

Ryttylän koulukodin tiet. Kaupunginhal l i tus oli kiinteistölautakunnalle 
toimenpitei tä var ten l ähe t t äny t Ry t ty l än koulukodin joh ta jan ilmoitukset, 
joiden mukaan eräät Haus jä rven p i tä jän Ry t ty l än kylän maanomis ta ja t 
omin lupinsa olivat rakentaneet tei tä koulukodin metsämaalle sekä paikka-
kuntalaiset käyt tänee t ajot ienä koulukodin pihan kau t t a kulkevaa t ietä. 
Koska metsämaalle rakennetuis ta teistä oli hyötyä koulukodille eikä kaupunki 
niiden käyt tämises tä voinut vaat ia korvausta, pää t t i 4) l au takun ta ryh tyä 
toimenpiteisiin ainoastaan koulukodin pihamaan kau t t a kulkevan liikenteen 
kieltämiseksi ja antoi asiamiehen tehtäväksi pyy tää asianomaisen t ielauta-
kunnan toimenpidet tä asiassa. 

Ehdotuksia kaupunginhallitukselle tehti in m.m. asioista, jo tka koskivat: 
kaupungin ja Petaksen tilan omistajan kesken t eh tävää t i lusvaihto-

sopimusta 5 ) ; Helsingin kaupungin huoltokonttorin perus tamis ta 6 ) ; poistoja 
koskevien määräysten tu lk i tsemis ta 7 ) ; kaupungin pakkohuutokaupoissa 
ostamien omakoti tont t ien lainakorkojen tileistä poistamista 8). 

4. Kiinteistötoimiston tonttiosaston toimialaan kuuluvat asiat. 

Myydyt tontit. Ki inte is tölautakunta möi vuoden varrella al lamainitut 
tont i t : 
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Runeberginkatu 
Välskärinkatu 

40 
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I 
Bostadsaktiebolaget Ostello 9) . . . . ¡ l,178.ooo 
Asunto-osakeyhtiö Välskärinkatu10)! 1,571.982 

977,400 — 
701,500 — 

Tonttien hinnat. Ki inte is tölautakunta vahvisti allamainitun huutokauppa-
hinnan seuraavalle tontille: 

Kort te l in numero. K a t u . Tont in numero. Hin ta , Smk. 

421 Väinämöisen k a t u n ) 21 680,000: — 

Kiint.lautak. 13 p. kesäk. 670 §; ks v:n 1928 kert. s. 161 ja tämän v:n kert. s. 
18. — 2) Kiint.lautak. 10 p. lokak. 1,034 §; ks v:n 1925 kert. siv. 156 ja tämän v:ri kert. s. 
17. — 3) Kiint.lautak. 4 p. huhtik. 360 §. — 4) S:n 5 p. jouluk. 1,239 §. —5) S:n 11 p. 
huhtik. 388 §.—6) S:n 29 p. elok. 906 §.— 7) S:n 17 p. lokak. 1,054 §.—8) S:n 12 p. jouluk. 
1,257 §. —9) Tonttij. 5 p. jouluk. 303 ja kiint.lautak. 5 p. jouluk. 1,252 §. —10) Tonttij.18 p. 
heinäk. 204 § ja kiint.lautak. 25 p. heinäk. 834 §. — n ) Kiint. lautak. 5 p. svysk. 925 §. 
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Tontin myyntiluettelot vuodeksi 1932 ja 1933 vahvistettiin 
Vuokralle annetut asuntotontit ja -palstat. Kiinteistölautakunta teki 

seuraavat asuntotarkoituksiin käytettävää maata koskevat vuokrasopi-
mukset: 

Vuokraa jan nimi. Vuorakausi pää t tyy . 
Vuotuinen 

vuokramaksu, 
Smk. 

Hermanni, kortt. n:o j Vuokraaja 
III A, osa asunto-! berg2) 
tontista n:o 5 Orio-
nink. varrella 

Hermanni, kortt. n:o Leskirouva A. Ny-
III B, osa tontista ström 2) 
n:o 6 Vellamonkad. j 
varrella 

Hermanni, kortt. n:oV, j Vuokraaja E. Fredriks-
osa tontista n:o 5 ! son2) 
Vellamonk. varrella 

Humalisto, huvila-alue Filosofian tohtori J. 
n:o4 merk.e-f-g-h-i-e Jännes 3) 

E. Sohi- 3 kuuk. irtis. jälkeen 

Humalisto, huvila-alue 
n:o 5 merk. a-b-c-d-a 

Hämeentie, tontti n:o 
76 

Käpylä, kortt. n:o 892, 
tontti n:o 6 

Käpylä, kortt. n:o 892, 
tontti n:o 15 

Käpylä, kortt. n:o 892, 
tontti n:o 56 

Käpylä, kortt. n:o 892, 
tontti n:o 60 

Käpylä, kortt. n:o 892, 
tontti n:o 66 

Filosof iantohtori J. 
Jännes 3) 

Konsuli G. R. Söder-
lund 4) 

Odontologiankandi-
daatti E. Yikkula 5) 

Rouva S. Savolainen6) 

Kauppias J. E. Unho-
la 7) sopimus peruu-

tettu 8) 

Herra J. Mellin9) 

Herra K. H. Laakso-
nen 10) 

3 kuuk 

! 

. irtis. jälkeen 2,200 — 

3 kuuk :. irtis. jälkeen 320 — 

3 kuuk. irtis. jälkeen 17,500 — i 

12 kuuk. irtis. jälkeen 17,500 

6 kuuk. irtis. 12,000 — • 

1935, toukok. 31 1,800 
1945, toukok. 31 2,700 — 

1955, toukok. 31 3,350 — 

1965, toukok. 31 4,000 — 

1975, toukok. 31 4,650 — 

1985, toukok. 31 5,300 — 

1935, toukok. 31 1,500 — 

1945, toukok. 31 2,250 — 

. 1955, toukok. 31 2,800 
1965, toukok. 31 3,300 — 

1975, toukok. 31 3,800 — 

1985, toukok. 31 ! 4,300 — . 

1935, toukok. 31 2,000 ! — 
1945, toukok. 31 3,000 ' — 

1955, toukok. 31 3,750 — 

1965, toukok. 31 ! 4,500 — 

1975, toukok. 31 ! 5,250 — 

<1985. toukok. 31 | 6,000 — 

1985, toukok. 31 kuten ed eli. 

1935, toukok. 31 5,600 
1945, toukok. 31 8,400 — 

, 1955, toukok. 31 ! 10,500 — 

1965, toukok. 31 12,600 — 

1975, toukok. 31 14,700 — 

1985, toukok. 31 16,800 — 

Kiint. lautak. 15 p. helmik. 199 § ja 27 p. jouluk. 1,317 §. —2) S:n 14 p. maalisk. 
301 §. — 3) S:n 14 p. marrask. 1,168 §. — 4) S:n 21 p. marrask. 1,187 §. — 5) Tonttij. 
18 p. heinäk. 215 §. — 6) S:n 17 p. toukok. 143 §. — 7) S:n 9 p. toukok. 139 §. — 8) S:n 
26 p. syysk. 262 §. —9) S:n 10 p. lokak. 271 §. — 10) S:n 20 p. kesäk. 187 §. 
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Tiluksen nimi. 

| 

Vuokraajan nimi. Vuokrakausi pää t tyy . 
Vuotuinen 

vuokramaksu, 
Smk. 

Reimars, kortt. n:o 20, 
I tontti n:o 3 1 

Vallila, kortt. n:o 580, 
a-b-c-d-e-a merk. osa 

j tont. n:o 72 Hämeen 
! tien varrella 

Monttööri Y. Lilje-
ström x) 

Herra K. Virtanen 2) 

| ( 1940, jouluk. 31 
j 1950, jouluk. 31 
| 1960, jouluk. 31 
l 1970, jouluk. 31 
6 kuuk. irtis. jälkeen 

! 
i 1,200 — ' 

1,500 - -
1,800 — 
2.100 — 

; 12.000 — 

Vuokralle annetut viljelyspalstat. Ki inteis tölautakunnan tont t i jaos to 
vuokrasi seuraavat viljelyspalstat allamainituille henkilöille: 

Vuokraajan nimi. Vuokrakausi pää t tyy . 
Vuotuinen 

vuokramaksu, 
Smk. 

Kulosaaren tila, n. 10 
ha maata 

Kumpula, länt. puo-
lisk. syöttöpalstasta 
litt. ä 

Kumpula, viljelyspals-
ta n:o 41, Jyrängön-
tien etelä puolella 

Käpylä, 3,400 m2 suu-
ruinen viljelyspalsta i 
litt. 2 

Meilahti, viljelysalue 
litt. e 1.2 ha 

Oulunkylä, viljelys-
palsta n:o 33 

Oulunkylä, viljelys-
palsta n:o 53,Ruutin-
pelto 

Oulunkylä, litt. D 

Oulunkylä, litt. L 
Oulunkylä, Brännkärr 

n:o 2 
S:n Brännkärr n:ot 1 

ja 3 

Puutarhuri A. Johans- 1933 jouluk. 31 
son 3) 

Rouva A. Aaltonen 4) 

Ajuri E. Mild 5) 

Kenraali Mannerheimin 
lastensuojeluliitto · 
Oulunkylän osasto6) 

Kauppias Y. Elfving 7) 

Oulunkylän suojelus-
kunta 8) 

Vaskiseppä II. Tuomi-
salo 9) 

Ajuri A. J. Ahman 10) 

Ajuri A. J. Ahman10) 
Oulunkylän kunta n) 

Herra E. Stenman11) 

1932 jouluk. 31 

1932 jouluk. 31 

1 kuuk. irtis. jälkeen, 
irtis. ei kuitenkaan 
saa tapahtua 1 p. 
huhtik. ja 1 p. lokak. 
välisenä aikana 

3 kuuk. irtis. jälkeen 

1932 jouluk. 31 

1932 jouluk. 31 

3 kuuk. irtis. jälkeen,; 
irtis. saa tapahtua 
ainoastaan marrask. 
1 ja maalisk. 1 p. vä-
lisenä aikana 

Kuten edell. 
1933 maalisk. 14 

1933 maalisk. 14 

10,000 

30(1 

400 

170 

1,000' 

300 

500, 

250 

900 
616 

332: 75 

2) Tonttij. 8 p. helmik 22 §. — 2) S:n 19 p. syysk. 255 §. — 3) Kiint.lautak. 7 p. 
marrask. 1,146 §. — 4) Tontttij. 17 p. toukok. 146 §. — 5) S:n 6 p. kesäk. 
171 §. — 6) Kiint.lautak. 29 p. helmik. 254 §, tonttij. 18 p. heinäk. 205 § ja 10 p. 
lokak. 265 §. — 7) Tonttij. 25 p. huhtik. 113 §. — 8) Kiint. lautak. 1 p. helmik. 122 §. — 
9) Tonttij. 13 p. kesäk. 180 §. — 10) S:n 25 p. huhtik. 115 §. — n ) S:n 25 p. huh-
tik. 100 §. 
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Vuokraa jan nimi. Vuokrakausi pää t tyy . 
Vuotuinen 

vuokramaksu, 
Smk. 

Oulunkylä, viljelys-
palsta litt. m—n 

Oulunkylä, ravirata-
alueesta n. 1.62 ha 

Toukola, puutarha-
palsta litt. a 

Toukola, viljelyspalsta 
vuokrapalstan n:o 6 
kohdalla, 1,416 m2 

Puutavarakauppias G. 
R. Steen1) 

Herra E. Stenman2) 
sopimus peruutettu3) 

Puutarhuri F. R. Lind-
roos4) 

Herra O. E. Malm- , 3 kuuk. irtis. jälkeen 
ström 5} 

1932 jouluk. 31 

1932 jouluk. 31 

3 kuuk. irtis. jälkeen 

300 

1,000 

1 ,200 

140 

Pidennetyt asuntoalueiden vuokraoikeudet. Ki inteis tölautakunta pidensi 
seuraavien ti lusten vuokraoikeudet: 

Hesperia, huvila-! Helsingin voimisteli-
palsta n:o 61 a i jat r.y. 6) 

Hesperia, vuokra-
palstalla n:o 61 a 
asuntopalstat 
litt. A ja B jateh-
d asp als ta litt. C 

Humalisto, n:o 512a 
merk, osa asunto-
tontista n:o 6 

Humalisto, n:o 507a | 
merk, osa asunto-! 
tontista n:o 6 j 

Humalisto, n:o512b j 
merk, osa asunto- j 
tontista n:o 7 i 

Humalisto, huvila-
palsta n:o 23 
Ulfas a 

Humalisto, huvila-
palsta n:o 24 Brä-
valla 

Kinnekulle, huvila-
palsta n:o 56 a, 
itäinen osa j 

Leskirouva E. Klott-
schkoffin perilliset 

Varatuomari A. Mang-
ström 8) 

Varatuomari A. Häng-
st rö m 8) 

Varatuomari A. Mang-
ström 8) 

Osakeyhtiö Milkkala9) 

Rouva E. Segerberg 10j 

Rouva J. Weckström11) 

1932 kesäk. 1 1937 kesäk. 1, 1,200 
uudestijär-
j estelyä var-
ten tarvit-
taessa 1 kk. 
irtis. 

1932 kesäk. 1 6 kuuk. irtis. 25,0001 

1932 elok. 25 ; 1933 jouluk.3l|l6,000 
i sen jälkeen! 
| 1 kuuk. irtis. 

1932 elok. 25 i 3 kuuk. irtis. 4,000 

1932 tammik.lj 1933 jouluk.3l| 8,000l 
! sen jälk. 1 kk. | ; 
| irtis. | I 

1932 jouluk.31^ 1937 jouluk.31;12,000! 

1933 tammik.l 1937 jouluk.3l| 8,400j 

1933 tammik.l! 1935 jouluk.31' 6,000| — 1 

^ Tonttij. 23 p. toukok. 157 §. —2) S:n 17 p. maalisk. 67 §. —3) S:n 11 p. huhtik. 93 §. 
— 4) S:n 25 p. tammik. 19 §. — 5) S:n 25 p. huhtik. 106 §. — 6) Kiint. lautak. 25 p. 
huhtik. 468 §. —7) S:n 25 p. heinäk. 798 §. —8) S:n 14 p. marrask. 1,167 §. — 9) S : n l l p . 
huhtik. 389 §, 17 p. toukok. 555 § ja 13 p. kesäk. 671 §. — 10) S:n 11 p. huhtik. 389 § ja 
18 p. huhtik. 432 §.—n) S:n 11 p. huhtik. 389 §, 18 p. huhtik.432 § ja 23 p. toukok. 584 §. 



314 III. K i inte istöl a iitakunta. 

Tiluksen nimi. Vuokraa jan nimi. 

Vuokrakausi pidennetty. 

mistä. mihin. 

Vuotuinen 
vuokram., 

Smk. 

1932tammik. 1 6 kuuk. irtis. j 2,400 

1932 tammik.l! 1934 jouluk.3l| 800 

; Kinnekulle, huvila- Hammaslääkäri T. Ek-| 1933 tammik.l 1937 jouluk.31 /10500Ö 
! palsta n:o 56 b; m a n • | | 

länsiosa | 
Malmi, 3,000 m2 Osakeyhtiö Fredriks-

alueesta n:o 43 c | bergs svingård 2) 
, Meilahti, asunto- Työmies K. R. Färm3) 

palsta n:o 28 b 
ja lisäalue j 

i Mäkelänkatu, kortt. ; Agronoomi T. R. Lau-i 1932 elok. 25; 3 kuuk. irtis. ! 7,500 — 
: n:o 580, tontti i rén ja leskirouva A.l ! ' 
i n:o 9 Wahlberg4) ; | ] 
i Hämeentie, kortt. Sisarukset R: ja G . | 1932 jouluk. l j 1937 jouluk. l|33,200 
i n:o 580, tontti! Lindström5) I > 
! n:o 68 j ' i 
! Reijola, palsta n:o Rouva A. J. Willberg6)! 1930 lokak. 29 

14 a | 
; Tilkka, asuntopals- i Rouva O. Kiiskinen 7 

i ta n:o I B | 
; Toinen linja, tontti ' Suomen lastenhuolto 

n:o 6 | yhdistys8) 
Topeliuksenkatu, j Arkkitehti K. Sande 

kortt. n:o 495, Iin9) 
tontti n:o 8 

1933 tammik.l 

1932 tammik.l 

6 kuuk. irtis. 

1936 jouluk.31 

1937 tammik.l 

1933 tammik.l! 3 kuuk. irtis. 

1,000 

2,090 

5,200 

5,000 

Pidennetyt viljelysalueiden vuokraoikeudet. Ki inteis tölautakunta pidensi 
seuraavien viljelysalueiden vuokraoikeudet: 

¡ ! 
J Alue. Vuokraa jan nimi. 

Vuokrakausi pidennet ty . 
Vuotuinen 
vuokram., 

Smk. 

¡ ! 
J Alue. Vuokraa jan nimi. 

mistä. mihin. 

Vuotuinen 
vuokram., 

Smk. 

! i 1 ¡ ! 1 
Arabia, vilj elyspals-

| ta litt. B 2.24 ha 
! Arabia,viljelyspals-

tat litt, j ja k 
Ar abia, viljelyspals-

ta litt. 1 
Koskelanmäki B 

palstat 
Kumpula, viljelys-

palstat litt. Ö1 

j a Ö 2 

Kumpula, viljelys-
palsta litt, a-b-c-
d-a 

Kumpulan ranta-
niitty litt, b 2 

Rouva A. Salo10) 1932 tammik.l 

1932 tammik.l 

1932 tammik.l 

HerraG. Hermansson13)! 1932 tammik.l 

1932 tammik.l 

Leskirouva H. V. 
Jyvä 11 j 

Herra J.Y. Helenius 12 

Kuorma-ajuri A. V. 
Nyberg14) 

Puutarhuri C. R. Lind-
berg 15) 

Ajuri J. A. Leiqvist16) 

1932 tammik.l 

1932 tammik.l 

1932 jouluk.31; 1,200 — ! 

1932 jouluk.31 j 1,350 —! 

1932 jouluk. 3 L 700| — | 

1932 jouluk.31 125 — 
' i ¡ 

1932 jouluk.31 430; —I 

1932 jouluk.31 

1932 jouluk.3ll 

650; 

300; 

1)Kiint.lautak. 11 p. huhtik. 389 § ja 18 p. huhtik. 432 §. —2)Tonttij. 15 p. helmik. 
36 §. — 3) Kiint.lautak. 9 p. toukok. 530 §. —4) S:n 17 p. lokak. 1,058 §. —5) S:n 2 p. tou-
kok. 501 §. —6) Tonttij. 1 p. heinäk. 193 §. —7) Kiint. lautak. 19 p. syysk. 973 §. —8) S:n 
25 p. tammik. 88 §. —9) S:n 5 p. syysk. 922 §. — 10) Tonttij. 8 p. helmik. 30 §. — n) S:n 
4 p. huhtik. 75 §. —12) S:n 4 p. huhtik. 76 §. — 13) S:n 25 p. huhtik. 114 §. — 14) S:n 9 p. 
toukok. 132 §. ~ 1 5 ) S:n 18 p. tammik. 8 §. — u) S:n 25 p. huhtik. 109 §. 
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Alue. Vuokraajan nimi. 

Vuokrakausi pidennetty. 

mistä. mihin. 

Vuotuinen 
vuokram., 

Smk. 

Kumpula, viljelys-
palsta Intianka-
dun itä puolelta 

Kumpula, pelto-
palstat l1 ja l2 

Kumpula, ranta-
palsta litt. b 

Leppäsuo, puutar-
ha-alue n:o 68 A 

Meilahti, viljelys-
alue n:o 3 

Meilahti, huvila-
alueen n:o 26 G 
lähistöllä sij aitse-
vat niittysarjat 
n:ot 6 ja 7 

Reijola, viljelys-
palsta n:o 8 

Reijolan metsästä 
100 m2 suuruinen 
alue 

Oulunkylä, viljelys-
palsta litt. o-p 

Oulunkylä, alue 
itäisen huvilaryh-
män huvilan n:ol 
itäpuolella 

Tilkka, viljelyspals-
ta A Y 2,500 m2 

Viljelyspalstat litt. 
Z j*a litt.d-e-f-g-h-i 

Herra E. Syvänen 1) 1932 tammik.l! 1932 jouluk.31 1,200 — 

Kuorma-ajuri S. Räi-
sänen 2) 

Ajuri J. E. Ylöstalo 3) 

Puutarhuri A. Ande-
lin 4) 

Herra A. Lindström 5) 

Rouva V. Elfving 6) 

Osakeyhtiö Rekola 7) 

Aktiebolaget Julius 
Tallberg osakeyhtiö 8) 

Tehtailija II . Piehl9] 

Tvömies E. Ahlfors 101 

Herra E. Wallenius 11 

Herra E. Ekholm 12) 

1932 tammik.l 

1932 tammik.l 

1932 heinäk. 1 

1932 tammik. l 

1932 tammik.l 

1932 tammik.l 

1932 helmik. 1 

1932 jouluk.31 600 — 

1932 jouluk.31 1,000| — 

6 kuuk. irtis. 75,000| — 

1932 jouluk.31 400| — j 

1932 jouluk.31 40o| — ! 

1934 jouluk.31| 750| 

1937tammik.3l| 1,200; 

1932 tammik.il 1932 jouluk.31 2,000 

1932 tammik.l! 1932 jouluk.3li 125 

1933 helmik. i j 3 kuuk. irtis. ! 175| 

1931 tonkok.26j 1932 jouluk.3l' 4,0001 

Pidennetty kahvila-aineen vuokraoikeus. Neiti A. Bergrothille kahvilan 
rakentamis ta varten Käpylän Taivaskalliolta vuokra t tua aluet ta koskeva 
vuokrasopimus pidennetti in 13) toukokuun 1 p:stä 1932 lukien 5 vuodeksi 
500 markan vuosivuokrasta ja ehdoin, e t tä vuokraa ja oikeutettiin säilyttä-
mään alueella oleva tanssilava. 

Mäkelän ulkoilmanäyttämön alue vuokrat t i in 1 4 ) edelleen Sörnäisten työ-
väennäyt tämön kannatusyhdistykselle 1 vuodeksi t ammikuun 1 p:stä 1932 
lukien entisin ehdoin. 

Valkosaari. Wickström Motor C:o osakeyhtiölle myönnet t i in 1 5 ) helmi-
kuun 15 pistä sekä Osakeyhtiö Helsingin vene- ja moot tor ipa ja t nimiselle 
yhtiölle ja liikemies E. Suortille heinäkuun 1 p:stä lukien yhden vuoden vuok-
ra-a jan pidennys Valkosaarella oleviin alueisiin entisin ehdoin. 

Sirpalesaari. Osakeyhtiö Areksen Sirpalesaarelta vuokraamaa aluetta 
koskeva vuokrasopimus pidennett i in1 6) t ammikuun 1 p:stä 1934 joulukuun 
31 p:ään 1938 28,700 markan vuosivuokrasta ja muuten entisin ehdoin. 

*) Tonttij. 25 p. huhtik. 110 §. — 2) S:n 25 p. liuhtik. 111 §. — 3) S:n 25 p. huhtik. 
108 §. — 4) Kiint.lautak. 25 p. tammik. 89 §. — 5) Tonttij. 7 p. rnaalisk. 45 §. — 6) S:n 
7 p. maalisk. 46 §. — 7) Kiint. lautak. 1 p. helmik. 121 §. — 8) S:n 11 p. huhtik. 398 §. — 
9) Tonttij. 25 p. huhtik. 122 §. — 10) S:n 7 p. maalisk. 44 §. — n) S:n 18 p. marrask. 
296 §. —12) S:n 25 p. huhtik. 105 §. — 13) Kiint.lautak. 18 p. huhtik. 433 §; ks. 1927 v:n kert. 
s. 153. — 14) Tonttij. 25 p. tammik. 18 §. — 15) Kiint. lautak. 20 p. kesäk. 701, 702 ja 
703§. —-16) S:n 31p,lokak. 1,114 
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Vuokraoikeuksien siirto. Ki inteis tölautakunta hyväksyi seuraavilla si-
vuilla luetel tujen tont t ien ja huvilapalstojen vuokraoikeuden siirron: 

T i l u k s e n n i m i. U u d e n v u o k r a a j a n ni mi. 

Eläintarha, huvilapalsta n: o 5 

Hanasaari, litt. G 2 
Hermanni, kortt. n:o 650, tontti n:o 67 

Hämeentien varrella 
S:n kortt. n:o 653, tontti n:o 32 

S:n kortt. n:o 655, tontti n:o 14 Vellamon-
kadun varrella 

S:n kortt. n:o 655, tontti n:o 18 Vellamon-
kadun varrella 

S:n kortt. n:o 658, tontti n:o 3 
Humalisto, huvilapalsta n:o 23, Ulfäsa 
S:n huvilapalsta n:o 23, Ulfäsa 
Hämeentie, kortt. n:o 580, tontti nro 76 
Kaivopuisto, Länt. huvilapalsta n:o 6 
Käpylä, kortt. n:o 802, 2,400 m2 suurui-

nen alue merk. A-B-C-D-E-F 
S:n kortt. n:o 808, tontti n:o 21 
S:n 
S:n 
S:n 
S:n 
S:n 
S:n 
S:n 
S:n 
S:n 
S:n 
S:n 

823 
861 
867 
867 
868 
868 
869 
876 
876 
891 
892 

Kumpula, kortt. n:o 932 

» 18 B 
» 7 
» 29 
» 34 
» 17 
» 22 
» 7 a 
» 23 
» 26 
» 8 
» 58 

tontti n:o 64 

Isännöitsijä K. A. Nieminen ja Osakeyhtiö 
Lemminen1) 

Neiti T. Böök 2) 
Asunto-osakeyhtiö Hämeentie 67 3) 

Kattilaseppä J. D. ja rouva A. M. Pulkki-
nen sekä leskirouva M. Forsgren 4) 

Herra T. Kilpinen 5) 

Neiti A. E. Kohonen 6) 

Autonkuljettaja G. Thornberg 7) 
Osakeyhtiö Milkkala 8) 
Föreningen Tölö svenska samskola r.f. !,j 
Varatuomari G. Walden 10) 
Laivanvarustaja C. Mattson11) 
Osakeyhtiö Käpylän Vuoritalo 12) 

Insinööri L. Achander13) 
Kansakoulunjohtaja P. J. Laitinen14) | 
Vaskiseppä V. Nieminen15) ; 
Aviopuolisot O. R. ja H. Johansson16) 
Rouva K. Nygård17) 1 

Asemamies L. V. Syrjä18) 
Aviopuolisot N. ja E. Finnberg19) 
Työmies V. I. Väisänen 20) 
Rakennustyöläinen J. J. Salminen21) 
Maalari M. Allinen 22) 
Teknikko V. Nuotio 23) 
Puuseppämestari J. ja rouva I. Lammi24) 
Liikemies V. Lepikkö 25) 
Liikemies V. Lepikkö 25j 
Asunto-osakeyhtiö Intiankatu 3 4 26) 
Talonomistaja J. ja rouva O. A. Johan s-1 

son27) ! 

Aviopuolisot K. ja L. Lust28) 
Insinööri S. Pohjanpalo 29) 
Herra N. N. Nikkilä 30) ' i 
Ajuri J. K. ja rouva H. Ranta 31) 
Vanginvartija J. E. Pajunen 32) 
Raitiotievaununkuljettaja I. R. Väänä-

nen 33) 

Tonttij. 8 p. helmik. 23 §. —2) S:n 4 p. huhtik. 87 §. — 3) S:n 8 p. helmik. 21 §. 
— 4) S:n 5 p. jouluk. 304 §. —5) S:n 5 p. jouluk. 307 §. —6) S:n 17 p. maalisk. 57 §. — 
7) S:n 8 p. elok. 224 §. —8) Kiint. lautak. 17 p. toukok. 555 § ja 13 p. kesäk. 671 §. — 
9) Tonttij. 27 p. jouluk. 314 §. — 10) S:n 5 p. jouluk. 306 §. — u ) S:n 25 p. heinäk. 
219 §. — 12) S:n 18 p. marrask. 302 §. — 13) Kiint. lautak. 29 p. helmik. 253 §. — 
14) Tonttij. 17 p. maalisk. 56 §. —15) S:n 17 p. maalisk. 58 §. — 16) S:n 20 p. kesäk. 
189 §. —17) S:n 22 p. elok. 233 §. —18) Kiint. lautak. 17 p. toukok. 551 §. —19) Tonttij. 
15 p. helmik. 33 §. — 20) Kiint. lautak. 10 p. lokak. 1,034 §. —21) Tonttij. 22 p. elok. 
237 §. —22) S:n 18 p. heinäk. 210 §. —23) Kiint. lautak. 31 p. elok. 914 §.—24) Tonttij. 
18 p. tammik. 4 §. — 25) S:n 1 p. marrask. 287 §. — 26) S:n 8 p. helmik. 20 §. — 27) S:n 
18 p. tammik. 3 §. — 28) S:n 18 p. lokak. 279 §. — 29) S:n 25 p. huhtik. 97 §. —30) S:n 
25 p. tammik. 17 §. —31) S:n 22 p. elok. 239 §. — 32) S:n 17 p. maalisk. 55 §. — 33) S:n 
25 p. tammik. 16 §. ' 

S:n » » 932 » » 66 
S:n » » 932 » » 76 
S: n » » 933 » » 61 

S:n » » 936 » » 22 
S:n » » 940 » » 8 
S:n » » 941 » » 18 
S:n » » 941 » » 18 
S:n » » 944 » » 6 
S:n » » 944 » » 10 b 
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T i 1 u k s e 11 n i m i. U u d e n v u o k r a a j a n n imi 

Laakso, Viljelyspalsta n:o 9 ja asunto-
palsta litt. D. 

Lauttasaari, huvilapalsta n:o 3, 4:llä pat-
terialueella 

Malmi n:o 43 c 
Meilahti, huvilapalsta n:o 31 

S:n » » 31 
S:n » » 34 
S:n n:o 3, 225 m2 suuruinen alue 
Mustikkamaa, vuokrapalstat n:rot 10 b 

ja 12 ! 
Oulunkylä, Hopstycksäkern n:o 7 ! 
Oulunkylä, Kvarnäkern n:o 8 m I 
S:n huvilatontti n:o 5 Torpparinmäki | 
Pasila, kortt. n:o 568, tontti n:o 1 ja 3 

Eevankadun varrella | 
S:n kortt. n:o 572, tontti n:o 31 Pasilan-' 

kadun varrella 
Päijänteentie, kortt. n:o 531, tontit n:rot 

39 ja 41 
Reijola, palsta 14 a 
S:n » » 14 a 
Reimars, kortt. n:o 17, tontti n:o 8 
S:n » » 18 » » 6 
S:n » » 20 » » 5 
S:n » » 26 » » 2 
S: n » » 28 » » 2 
Ruskeasuo, asuntopalsta n:o 40 
Toukola, kortt. n:o 2 
S:n » » 3, tontit n:rot 8 ja 9 

S:n » » XII, tontti n:o 6 
S:n » » 904 » » 1 0 
S:n » » 907, n. 470 m2 suurui-

nen alue 
S:n » » 912, tontti n:o 2 
S: n » » 915 » » 16 
S:n » » 915 » » 39 
S: n » » 916 » » 16 
S:n » » 916 » » 19 
Vallila, kortt. n:o 531, tontit n:rot 24 ia 26 
S:n » » 531, tontti n:o 35 
S:n » » 531, » » 35 puolet 

Neiti I. Mattsson1) j 

Raitiotie- ja omnibus osakeyhtiö 2) i 

Ajuri K. A. Salonen 3) 
Rakennusmestari K. F. Sundell ja kirjeen-

kantaja J. A. Sundell4) | 
Kirjeenkantaja J. A. Sundell5) 
Kuorma-ajuri A. T. Djupsjö 6) 
Esbo Elektriska aktiebolag 7) 
Rakennusmestari I. Eklund8) 

Helsingin Säilyketehdas osakeyhtiö 9) 
Herra K. Tli. Lindman10) 
Puuseppä J. E. ja rouva A. CAVuoristo u) 
Leskirouva M. U. Järvi12) j 

Kauppiaat K. Malin ja H. Kemppilä sekä; 
urakoitsija E. Tammisto13) i 

Asunto-osakeyhtiö Päijänne14) : 

Rouva A. Willberg15) 
Raitiovaununkuljettaja K. A. From 16) 
Varatuomari V. Vuorenkoski17) i 
Herra Hj. A. Redlig18) 
Kuorma-ajuri K. E. Lindström19) j 
Varastotyöläinen F. L. Rölin 20) 
Leskirouva E. Haapiainen 21) 
Herra S. E. Blomqvist22) ; 
Ajuri K. I. Gruner 23) j 
Rouva A Hagelstam 2/3 ja varatuomari! 

B. Godenhielm 1/3 tonteista 24) ; 
Rouva F. Vauhkonen 25) 
Leskirouva S. Svensson 26) 
Liikemies P. Kyander 27) 

Johtaja Y. V. Briha 28) 
Kirvesmies A. ja rouva E. Halme 29) 
Rouva F. Johansson 30) 
Neiti E. E. Villberg 31) 
Herra J. E. Forsberg 32) 
Sisarukset H. M., E. J. ja A. J. Flinck 33) 
Talonomistaja E. B. Ek 34) 
Insinööri K. Heikel ja rouva L. Heikel35) 

Tonttij. 4 p. hnhtik. 86 §. — 2) Kiint. lautak. 29 p. helmik. 273 §. — 3) Tonttij. 
29 p. elok. 241 §. — 4) Kiint.lautak. 23 p. toukok. 587 §. — 5) Tonttij. 7 p. syysk. 
246 §. — 6) S:n 25 p. huhtik. 96 §. — 7) Kiint. lautak. 14 p. marrask. 1,169 — 
8) Tonttij. 25 p. huhtik. 124 §. — 9) S:n 6 p. kesäk. 169 §. — 10) S:n 18 p. marrask. 
294 §. — ii) S:n 8 p. elok. 223 §. — 12) S:n 11 p. huhtik. 88 §. — i3) S:n 4 p. huhtik. 
72 §. — 14) S:n 17 p. toukok. 153 §. — 15) S:n 1 p. heinäk. 193 §. — 16) S:n 25 p. hei-
näk. 218 §. — 17) S:n 7 p. syysk. 244 §. — i8) S:n 11 p. huhtik. 95 §. — i9) S:n 9 p. 
toukok. 126 §. — 20) S:n 18 p. marrask. 300 §. — 21) S:n 7 p. maalisk. 42 §. — 
22) S:n 13 p. kesäk. 176 §. — 23) S:n 25 p. huhtik. 98 §. — 24) S:n 18 p. tammik. 
5 §. — 25) S:n 18 p. lokak. 280 §. — 26) S:n 7 p. syysk. 245 §. — 27) S:n 17 p. maa-
lisk. 68 §. — 28) S:n 17 p. maalisk. 54 §. — 29) S:n 7 p. maalisk. 43 §. — 30) S:n 9 p. 
toukok. 125 §. — 3i) S:n 23 p. toukok. 154 §. — 32) S:n 10 p. lokak. 269 §. — 33) S:n 
11 p. huhtik. 89 §. — 34) S:n 13 p. kesäk. 175 §. — 35) S:n 22 p. elok. 238 §. 
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T i l u k s e n nimi . U u d e n v u o k r a a j a n n imi . 

Vallila kortt. n:o 538, tontti n:o 2 
S:n » » 540 » » 9 
S:n » » 544 » » 5 
S:n » » 544 » » 7 
S:n » » 551 » » 4 
S: n » » 551 » » 10 
S:n » » 580 » » 72 
S: n » » 580 » » 74 
S:n » » 693 » » 20 
S: n » » 697, tontit n:rot 7 ja 9 
S:n tehdaskortt. n:o 693, tontti n:o 23 

Vanhakaupunki, n.s. värjäämötontti 

Herra Ä. Viljander1) 
Herra A. Viljander 2) 

| Maanviljeijä V. Majander 3) 
Rouva H. A. Manelius 4) 
Maanviljelijä Y. Mäkinen 5) 
Talonomistaja O. Saarilahti6) 
Herra K. Virtanen 7) 

| Rouva A. Seppälä8) 
; Varatuomari O. Procope 9) 
, Osakeyhtiö Helsingin meijeriliike 10) 
Kiinteimistö osakeyhtiö Elimäenkatu 

fastighetsaktiebolag n ) 
| Yhdistyneet villatehtaat12) 

18 

Varastoalueet. Osakeyhtiö Alkoholiliikkeelle vuokrat t i in 1 S ) huh t ikuun 
18 p:stä lukien Ka ta janoka l t a 1,000 m2:n suuruinen alue tyhj ien laat ikoit ten 
ja pullojen säi lytystä var ten 6 kuukauden molemminpuolisin irtisanomis-
ajoin ja 20 markan vuosivuokrasta m2:Itä ehdoin, e t tä alue a idataan noudat-
tamalla kaupungin vahvistamia piirustuksia, e t tä alueelle rakennet tavan 
katoksen piirustukset alistetaan asianomaisen kaupunginviranomaisen hyväk-
syttäviksi ja e t tä varastosuojien rakentamisessa noudate taan kaupungin 
tehdas-, makasiini- ja varastotont t ien rakennusjär jes tyksen määräyksiä . 

Koska useimpien Ruoholahden varastoalueiden vuokra-aika pää t ty i 
vuoden 1932 lopussa tai vuoden 1933 alkupuolella, pää t t i 1 4 ) l au takun ta 
uudistaa vuokrasopimukset 16 vuokraa jan kanssa osittain 6 osittain 3 kuu-
kauden irt isanomisajoin yleensä samalla alentaen vuokramaksuja ja vain 
yhdessä tapauksessa niitä koroittaen. 

Sitäpaitsi l au takun ta tai sen tont t i jaos to antoi vuokralle lukuisia varasto-
y.m. alueita sekä myönsi tällaisten alueiden vuokraoikeuden pidennyksiä 
ja hyväksyi niiden siirtoja, mu t t a on näitä toimenpitei tä koskevat yksityis-
kohtaiset t iedot j ä t e t ty pois t äs tä kertomuksesta. 

Satama-alueilla olevien varastopaikkojen vuokraaminen. Koska kaupungin-
val tuuston helmikuun 6 p:nä 1929 vahvistamassa, satama-alueiden ra jo ja 
osoittavassa kartassa punaisella värillä merki t ty jen alueiden hoito ja vuokraa-
minen kuului sa tamalautakunnal le vaikka aikaisemmin rahatoimikamari ja 
sitten ki inteis tölautakunta olivat hoitaneet näiden alueiden vuokraamisesta, 
päätt i1 5) l au takun ta sa tamalau takunnan toivomuksesta, e t tä kaikki puheena-
olevia alueita koskevat vuokrausasiat oli s i irret tävä sa tamalau takunnan hoi-
dettaviksi, jonka johdosta sa tamalautakunnal le myös oli luovute t tava kaikki 
puheenaolevilta alueilta vuok ra t t u j a varastopaikkoja koskevat vuokrasopi-
mukset . 

Nobel-Standard osakeyhtiön vuokrakysymysten selvittely. Koska Nobel-

Tonttij. 4 p. huhtik. 70 §. — 2) S:n 4 p. huhtik. 71 §. — 3) S:n 17 p. toukok. 
152 §. — 4) S:n 25 p. tammik. 15 §. — 5) S:n 5 p. jouluk. 305 §. — 6) S:n 1 p. marrask. 
285 §. — 7) S:n 19 p. syysk. 255 §. — 8) S:n 7 p. syysk. 247 §. — 9) S:n 17 p. maalisk. 
53 §. — 10) S:n 19 p. syysk. 256 §. — n ) S:n 15 p. helmik. 32 §. — 12) S:n 23 p. toukok. 
155 §. — 13) Kiint. lautak. 4 p. huhtik. 367 § ja 18 p. huhtik. 454 §. — 14) S:n 19 p. 
jouluk. 1,288 §. — 15) S:n 4 p. huhtik. 367 §. 
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Standard osakeyhtiölle vuokra t tu jen alueiden suhteen oli i lmaantunut epä-
selvyyttä, p ä ä t t i l a u t a k u n t a : 

1) pyy tää rahatoimistoa maksuun panemaan ja perimään yhtiölle Lasin-
leikkaajansaarel ta ja Itäiseltä Pihlajasaarel ta vuokra t tu jen alueiden maksa-
mat toman vuokran t ammikuun 1 p:n 1919 ja joulukuun 31 p:n 1927 väliseltä 
a ja l ta , mikä sopimuksen mukaan teki yhteensä 34,864 markkaa; 

2) määrä tä yhtiön Lasinleikkaajansaarella ja Itäisellä Pihlajasaarella 
t ammikuun 1 p:n 1928 ja kesäkuun 30 p:n 1932 välisenä aikana ilman sopi-
musta hallussaan pi tämästä 26,150 m2:n suuruisesta alueesta makse t tavan 
vuokran 50 penniksi m2:ltä eli kaikkiaan 57,136 markaksi ja yhtiön tammikuun 
1 p:n 1930 ja kesäkuun 30 p:n 1932 välisenä aikana ilman sopimusta hallus-
saan p i tämästä bensiinisäiliöalueen 8,000 m2:n suuruisesta suojelualueesta 
makse t tavan vuokran samoin 50 penniksi m2:ltä eli mainitul ta a ja l ta 10,000 
markaksi; 

3) i lmoittaa kaupunginhallitukselle, e t tä yhtiöl tä on t ammikuun 1 p:n 
1917 ja joulukuun 31 p:n 1931 välisenä aikana sen Itäisellä Pihlajasaarella ja 
Sörnäisissä olevista varastoalueista kannet tu liikaa vuokraa 102,000 markkaa, 
joka olisi yhtiölle pa laute t tava kui ta t tavaks i yhtiön vuokravelkaa vastaan; 

4) purkaa vuokrasopimukset ja l akkau t taa vuokravelotukset alkuperäi-
sestä rahatoimikamarin vuonna 1921 vuokralle an tamas ta Itäisen Pihla ja-
saaren bensiinisäiliöalueesta ja Sörnäisten varastoalueista n:ot 7 ja 8 heinä-
kuun 1 p:stä 1932 lukien; 

5) tehdä yhtiön kanssa uudet vuokrasopimukset Lasinleikkaajansaarella 
ja Itäisellä Pihlajasaarella olevasta 26,150 m2:n suuruisesta alueesta heinäkuun 
1 p:n 1932 ja joulukuun 31 p:n 1935 väliseksi ajaksi 13,000 markan vuosi-
vuokrasta sekä bensiinisäiliön suojelusalueesta samaksi ajaksi 4,000 markan 
vuosivuokrasta; 

6) merkitä, e t tä rahatoimisto oli yhtiölle Itäisellä Pihlajasaarella vuokra-
tus ta ruutikellarialueesta kan tanu t vuokraa sen jälkeenkin kun alue oli jou-
t u n u t valtiolle eli kesäkuun 21 p:n 1928 ja kesäkuun 30 p:n 1932 väliseltä 
ajal ta , ollen näin kannet tu vuokra 1,920 markkaa . 

Vuokra-alueiden uudestaan]cirjestelyt. Lau takun ta päät t i , e t tä Suoma-
laiselle Shell osakeyhtiölle oli vuokra t tava Hanasaarel ta alue Cl käsit-
täen alueeltaan entisestään jonkin verran pienennettynä 4,365 m2 heinä-
kuun 1 p:stä 1932 joulukuun 31 p:ään 1936 26,200 markan vuosivuokrasta ja 
entisin siten lisätyin ehdoin, e t tä saaren muu t vuokraa ja t olivat oikeutetut 
käy t t ämään vuokraa jan alueella olevaa juomavesikaivoa sekä et tä yhtiön 
vuokraamia alueita A ja B koskeva vuokrasopimus oli varus te t tava lisämer-
kinnällä, jonka mukaan alueiden yhteinen pinta-ala oli a lennet tava 2,225 
m2:stä 2,075 m2:iin ja vuokra 21,340 markas ta 19,900 markkaan . Alue C2, 
jonka pinta-ala yl lämaini t tujen alueiden kustannuksella oli kasvanut 1,730 
m2:stä 2,280 m2:iin, vuokrat t i in heinäkuun 1 p:stä 1932 joulukuun 31 p:ään 
1936 neiti T. Böökille telakkatarkoituksiin 14,240 markan vuosivuokrasta ja 
ehdoin, e t tä alue eroitettiin naapurialueista tiiviillä 2 m korkuisella aidalla2). 

Koska valtion ja Helsingin kaupungin välillä maaliskuun 21 p:nä tehdyn 
keskusvankilan aluetta koskevan ti lusvaihtosopimuksen johdosta Hermannin 
korttelin n:o I I I a tont in n:o 5, korttelin n:o I I I b tont t ien n:ot 6 ja 7 sekä 

Kiint.lautak. 1 p. heinäk. 739 §; ks. v:n 1912 kert. s. 283, v:n 1917 kert. s. 39 
ja 256, v:n 1920 kert. s. 215, v:n 1921 kert. s. 239, v:n 1924 kert. s. 188 sekä v:n 1927 
kert. s. 22 ja 173. — 2) Kiint.lautak. 2 p. toukok. 500 §; ks. v:n 1931 kert. s. 289·. 
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korttelin n:o V tont in n:o 5 alueet osaksi joutuivat valtion, osaksi kaupungin 
hal tuun päät t i 1 ) l au takun ta irtisanoa muita kuin korttelin I I I b tont t ia n:o 7 
koskevat vuokrasopimukset sekä samalla i lmoittaa vuokraajil le ja valtiolle, 
e t tä kaupunki oli valmis sille j äävistä osista tekemään uudet vuokrasopimukset 
ehdoin, e t tä valtio puolestaan vuokraisi sille tulevat osat main i t tu ja ton t te ja 
entisille vuokraajille, jolloin valtion ja kaupungin osuus entisistä vuokra-
maksuista laskettaisiin kummallekin tulevien alueiden pinta-alan mukaan. 
Koska taas korttelin n:o I I I b tont is ta n:o 7 ainoastaan n. 18 m2:n suuruinen 
alue joutui valtiolle, pää t t i l au takun ta pysy t tää sitä koskevan vuokrasopi-
muksen edelleen voimassa ja i lmoittaa valtiolle, e t tä se milloin tahansa saisi 
o t taa hal tuunsa sille tulevan alueen. Koska valtio oli oikeutet tu saamaan 
vuokra t alueosistaan kesäkuun 1 p:stä 1931 lukien oli kaupungin sille suo-
r i t e t t ava niistä kantamiaan vuokria 1,333: 20 markkaa, minkä määrän lauta-
kunta myönsi käyt tövarois taan. 

Lau t akun t a päät t i 2 ) , e t tä Elä in tarhan huvila-alueesta n:o 13 sen Eläin-
tarhant ien puoleista r a j aa myöten oli kaupungin hal tuun tiealueeseen liitet-
täväksi o te t tava n. 3 m:n levyinen kaistale, josta vuokrasopimukseen oli 
t eh tävä merkintä . 

Koska osakeyhtiö Agrokselle vuokra tus ta entisen Sörnäisten panimon 
alueesta tarvi t t i in teurastamolle rakennet tavaa rauta t iera idet ta var ten län-
tisen raideleikkauksen siirron johdosta, kaupungille entisestään vara tun 
1,800 m2:n suuruisen alueen lisäksi 1,650 m2:n suuruinen maakaistale, 
pää t t i 3 ) lau takunta , e t tä länt is tä raideleikkausta koskeva entinen välipuhe 
edelleenkin pysytettäisi in voimassa raideleikkauksen siirrosta huol imatta ja 
e t tä voimassa oleva vuokrasopimus varustettaisi in uudest i jär j estelyn aiheut-
tamalla lisämerkinnällä ja uudella kartalla, jonka lisäksi osakeyhtiö Agrokselle 
oli vuokra t t ava eräs kaupungin ja valtion välisessä tilusvaihdossa keskus-
vankilan alueesta kaupungille jou tunu t 700 m2:n suuruinen kolmionmuotoi-
nen alue. 

Vuokran alentaminen. Tehtail i ja J . Merivaaran korttelista n:o 692 vuok-
raamien tehdastont t ien n:ojen 9 ja 11 vuosivuokra pää te t t i in 4 ) alentaa siten, 
e t tä se edellisestä tont is ta olisi t ammikuun 1 p:n 1932 ja joulukuun 31 p:n 
1937 välisenä aikana 18,700 markkaa, vuosina 1938—1947 26,200 markkaa 
ja vuosina 1948—1957 33,700 markkaa sekä jälkimmäisestä tont is ta t ammi-
kuun 1 p:n 1932 ja joulukuun 31 p:n 1937 välisenä aikana 26,000 markkaa, 
vuosina 1938—1947 36,500 markkaa ja vuosina 1948—1957 47,000 markkaa . 
Vuokrasopimuksesta poistettiin samalla Kuor taneenkadun ka tua lue t ta kos-
keva kohta. 

Tehtai l i ja Merivaara väi t t i s i t temmin, e t tä korttelin n:o 692 tont in n:o 11 
vuokraa määrät täessä olisi t a p a h t u n u t laskuvirhe, joten vuokran, lasket tuna 
7 markan mukaan m2:ltä, olisi p i tänyt olla n. 2,000 markkaa pienempi. Koska 
kuitenkin vuokrasopimuksessa oli sovit tu ainoastaan vuosivuokrista koko-
naisuudessaan, pää t t i 5 ) l au takun ta kaupunginhallitukselle ehdottaa, ettei 
aikaisempaa vuokraa alennettaisi eikä kanne t tu j a vuokria siis suoritettaisi 
takaisin. Sensijaan l au takun ta äänestyksen jälkeen päät t i alentaa kyseessä-
olevan tont in vuosivuokran t ammikuun 1 p:stä 1933 lukien, lasket tuna 7 mar-
kan mukaan m2:ltä, 24,240 markkaan t ammikuun 1 p:ään 1938 asti, minkä 

x) Kiint. lautak. 14 p. maalisk. 301 §. — 2) S:n 9 p. toukok. 526 §. — 3) S:n 18 p. 
tammik. 58 §; ks. v:n 1914 kert. s. 23. —4) Kiint. lautak. 1 p. helmik. 120 §. — 5) S:n 
24 p. lokak. 1,082 §. 
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jälkeen vuokran tuli nousta samassa suhteessa kuin ennen, ehdoin, e t t ä 
vuokraa ja luopuisi oikeudenkäynnin kau t t a vaa t imasta kaupungil ta ka tu-
alueesta maksamaansa vuokraa. 

Vara tuomari L. Pohjanheimon vuokraaman Reijolan Rödbacka nimisen 
torpan n:o 11 vuokra alennettiin heinäkuun 1 p:stä lukien 2,500 markas ta 
2,000 markkaan . 

Koska kunnalliskodin viljelysalueiden pinta-ala kaupungingeodeetin toi-
mi t t aman uuden mit tauksen mukaan oli 10,979 ha, alennettiin 2) sanot tu jen 
alueiden vuokra vuoden 1931 menoarvioon ote tusta 13,800 markas ta 10,400 
markkaan . 

Kauppias A. Weckströmin vuokraaman Meilahden Toivola n:o 2 nimisen 
huvilapalstan vuokra a lennet t i in 3 ) heinäkuun 1 p:stä 1932 lukien 40,000 
markas ta 30,000 markkaan, joka oli makse t tava vuosineljänneksit täin etu-
käteen sekä ehdoin, e t tä vuokraa ja ennen syyskuun 15 p:ää 1932 suorittaisi 
huht ikuun 23 p:n 1931 ja lokakuun 1 p:n 1932 väliseltä a ja l ta makset tavaksi 
erääntyneen vuokran 55,055: 50 markkaa korkoineen. 

Osakeyhtiö Suvilahden lau ta ta rhan vuokraaman korttelin n:o 283 teh-
dastontin n:o 6 vuosivuokra alennettiin 4) t ammikuun 1 p:stä 1933 lukien 
75,900 markas ta 66,650 markkaan . 

P. J . Svenssonin perillisten vuokraaman korttelin n:o 552 tont in n:o 96 
vuosivuokra alennett i in5) vuoden 1933 alusta lukien 42,000 markas ta 30,000 
markkaan . 

Tehtail i ja M. Kyllösen Mechelininkadun tontei l ta n:ot 20, 21 ja 22 vuok-
raaman tehdasalueen vuokra alennettiin 6) 15,000 markas ta 8,000 markkaan 
heinäkuun 1 p:stä 1932 lukien. 

Lau t akun ta p ä ä t t i 7 ) heinäkuun 1 p:stä lukien o t taa kaupungin hal tuun 
puolet Pelastusarmeijalle korttelissa n:o 178 vuokra tus ta halkotarha-alueesta 
alentaen samalla vuokran 60,000 markas ta 30,0Q0 markkaan. 

Puu ta rhur i W. Carlssonin vuokraamien Kumpulan viljelyspalstojen li t t . 
k 1, k 2 ja k 5 vuokra alennettiin 8) 500 markalla vuoden 1932 alusta lukien. 

Vapaampi käyttöoikeus, johon sisältyi oikeus vuokranan ta jaa kuulemat ta 
luovut taa vuokraoikeus toiselle henkilölle, myönnetti in9) Hermannin korttelin 
n:o 652 tont in n:o 85 vuokraajal le Osakeyhtiö kansankodille sekä Meilahden 
huvilapalstan n:o 31 vuokraaji l le rakennusmestar i K. F. Sundellille ja kir-
jeenkanta ja J . A. Sundellille. 

Erään anomuksen johdosta l au takun ta päät t i 1 0 ) , e t tä vuokraaj ien sitä 
halutessa Ruskeasuon alueen palstojen vuokrasopimuksista saataisiin poistaa 
si irronsaajan hyvämaineisuut ta ta rkoi t tava sana »välfrejdad». 

Annala. Koska konsuli L. Waseniukselle vuokra tun n ) Annalan ti lan 
n:o 3 alivuokralaisen puutarhur i H j . Roströmin, jonka hal tuun rahatoimi-
kamarin suostumuksella1 2) t i lan kei t t iöpuutarhavil jelykset oli luovutet tu , oli 
hava i t tu huonosti hoitaneen vuokraamaansa puutarhaa , päät t i 1 3 ) l au takun ta 
peruut taa rahatoimikamarin an taman suostumuksen tilan puutarhamaiden 
jä t tämises tä puutarhur i Roströmin viljeltäviksi ja kehoit taa konsuli Wase-
niusta ryh tymään toimenpiteisiin Roströmin häätämiseksi . 

!) Kiint. lautak. 25 p. huhtik. 471 §. — 2) S:n 6 p. kesäk. 652 §. — 3) S:n 1 p. 
elok. 841 §. —4) S:n 10 p. lokak. 1,035 §. —5) S:n 10 p. lokak. 1,036 §. — S:n 11 p. 
huhtik. 395 § ja 31 p. lokak. 1,112 §. — 7) S :n l l p. huhtik. 393 §. — 8) Tonttij. 11 p. 
huhtik. 90 §. — 9) Kiint. lautak. 25 p. huhtik. 469 § ja 23 p. toukok. 587 §. — 10) S:n 
17 p. lokak. 1,059 §. — n) Ks. v:n 1925 kert. s. 25. — 12) Ks. v:n 1930 kert. s. 190. — 
13) Kiint. lautak. 9 p. toukok. 527 §. 
Kunnall. kert. 1932. 21 
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Bensiini]aketuasemat. Suomen mineraaliöljyosakeyhtiön vuokraamien 
bensiinijakeluasemien suhteen päätet t i in r): 

1) e t t ä Vaasankadun varrella, Penger- ja Helsinginkatujen välisellä 
aukealla olevan bensiinijakeluaseman vuokraoikeus pidennettäisiin vuoden 
1932 alusta lukien 3 vuodeksi entisin ehdoin; 

2) e t t ä Itäisen Brahenkadun varrella oleva bensiinijakeluasema vuok-
rattaisi in yhtiölle edelleen 3 vuodeksi, jos t ämä suostuisi maksamaan siitä 
entisen vuokran; 

3) e t tä Mäkelän- ja Pohjo lanka tu jen risteyksessä oleva bensiinijakelu-
asema vuokrat taisi in yhtiölle edelleen 3 vuodeksi 12,000 markan vuosivuok-
rasta; 

4) e t tä kysymys Tervasaaren bensiini- ja petroliaseman, jonka vuosivuok-
raksi samalla määrät t i in 7,000 markkaa, vuokraamisesta jätet täisi in avoimeksi. 

Myöhemmin l au takun ta päät t i 2 ) , e t tä Itäisen Brahenkadun varrella oleva 
bensiinijakeluasema saataisiin siirtää maini tun kadun ja Sturenkadun kul-
maan; to imi te tun huutokaupan jälkeen asema vuokrat t i in 3) Suomen mine-
raaliöljyosakeyhtiölle t ammikuun 1 pistä 1932 lukien 12,000 markan vuosi-
vuokras ta . 

Runebergin- ja Apollonkadun kulmauksessa olevan bensiinijakelupaikan 
vuokraoikeus siirrettiin 4) Bensiinituontiosakeyhtiöltä Nobel Standard osake-
yhtiölle. 

Keskusosuusliike Hankk i j an Turunt ien varrel ta tullin kohdalta vuok-
raamaa bensiinijakeluasemaa koskeva vuokrasopimus pidennett i in5) kolmeksi 
vuodeksi t ammikuun 1 pistä 1932 lukien korot tamalla vuosivuokra 24,000 
markkaan . 

Bensi inin-Kulut ta ja in osakeyhtiölle Hietalahdentori l ta lokakuun 19 pinä 
1931 vuokra tun bensiinijakeluaseman paikka muu te t t i i n 6 ) yht iön anomuk-
sesta Hie ta lahdenkadul ta Hietalahden hallin päädyn kohdal ta Hietalahden-
torille hallin eteen. 

Keskusosuusliike Hankk i j a oikeutet t i in 7 ) Toukolassa Hämeent ien var-
rella olevan bensiinijakeluasemansa yhteyteen raken tamaan voitelu- ja pesu-
laitos, 4,000 markan l isävuokrasta jälellä olevalta vuokra-a ja l ta ja erinäisin 
palopäällikön aset tamin ehdoin. 

Hugo Bas tmanin höyrypanimo-osakeyhtiö oikeutetti in 8) vuokraamilleen 
Toukolan rantakort te l in tonteille n i o t 2 b ja 3 omaa t a rve t t aan var ten järjes-
t ämään Mack-merkkinen bensiinimittarilaite maanalaisine bensiinisäiliöi-
neen. 

Suomen mineraaliöljyosakeyhtiön vuokraoikeus Töölöntorilla olevaan 
bensiini jakeluasemaan pidennet t i in 9 ) helmikuun 28 pistä 1933 lukien kol-
meksi vuodeksi 24,000 markan vuosivuokrasta. 

Turun kasarmialueen autohuoltoaseman alue vuokratt i in1 0) Suomalaiselle 
Shell osakeyhtiölle kolmeksi vuodeksi 120,000 markan vuosivuokrasta ehdoin, 
e t tä vuokraa jan on 6 kuukauden ku lu t tua irt isanomisesta luovute t tava alue 
takais in kaupungille, mikäli t ämä sitä tarvi tsee. 

Lupa hyppyrimäen rakentamiseen. Helsingin suojeluskuntapiir in piiri-
esikunta oikeutetti in n ) Pasilan alueelle keskussairaala-alueen pohjoisrajan 

!) Kiint. lautak. 7 p. tammik. 22 §. —2) S:n 18 p. tammik. 60 § —3) Tonttij. 25 p. 
tammik. 14 §. — «) Kiint. lautak. 1 p. helmik. 138 §. — 5) S:n 15 p. helmik. 188 §. — 
6) S:n 5 p. syysk. 923 §. — 7) S:n 25 p. heinäk. 796 §. — 8) S:n 17 p. lokak. 1,055 §. 
— 9) S:n 12 p. jouluk. 1,270 §. — 10) S:n 19 p. jouluk. 1,287 §. — n ) S:n 19 p. jou-
luk. 1,291 §. 
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kohdalle raken tamaan pieni t i lapäinen hyppyr imäki ollen esikunta oikeu-
te t tu korvaukset ta käy t t ämään kaade t t ava t puut yläluiskatelineen ja hyppy-
rin rakentamiseen. 

Lupia kilpien, ilmoitusten y. m. mainoslaitteiden asettamiseen myönnet-
tiin 13 tapauksessa ja erinäisin ehdoin. 

Kaupungin puistojen y. m. käyttöoikeuksia myönnett i in 2) 22 tapauksessa. 
Lupa virvokkeiden myymiseen myönnett i in 3) 2 tapauksessa. 
Aitojen vuokraaminen mainostarkoituksiin. Lau t akun ta päät t i 4) vuok-

ra t a Turun kasarmin aidan arkki teht i R. Ypyälle heinäkuun 1 p:ään 1933 
asti ehdoin, e t tä vuokraa ja maa lau t taa kasarmin Salomonkadun puoleisen 
julkisivun ja j ä t t ä ä maini t tuna päivänä aidan mainoskilpineen kaupungin 
hal tuun sekä t ammikuun 1 p:n ja heinäkuun 1 p:n 1933 väliseltä a ja l ta suo-
r i t t aa a i tavuokraa 5,000 markkaa, josta puolet oli makse t tava maaliskuun 
1 p:nä 1933 ja loput toukokuun 1 p:nä 1933. 

Kaisaniemenkadun tont t ien n:ojen9—11 aita vuokrat t i in 5 ) mainoskilpien 
aset tamista var ten Jokimaan kilpitehtaalle kesäkuun 1 p:stä 1932 lukien 1 
vuodeksi 10,000 markan vuosivuokrasta erinäisin ehdoin. 

Hyväksyttyjä piirustuksia. Ki inte is tö lautakunta hyväksyi vuoden var-
rella Käpylän 6 ) , Vallilan7), Toukolan8) , Kumpulan 9 ) , Meilahden1 0) ja Rei-
marsin n ) vuokra-alueille, muille asunto- ja huvila-alueille12), sekä varasto- ja 
teollisuusalueille13) teete t tävien uudisrakennusten piirustuksia erinäisin ehdoin 
ja sikäläisten vanhempien rakennusten muutospiirustuksia, pi irustuksia kah-
vi larakennusta var ten Hesperian puistoon1 4), Kampin alueella olevan raken-
nuksen n:o 14 muutos ta var ten 15), au tova jaa var ten Pasi lankadun tontille 
n:o 25 16), kanoot t iva jaa var ten Eteläl. Humalluodolla 17), t ehdasrakennus ta 
var ten Hernesaaren alueella n: o 6 18), Rensi ini -Kulut ta ja in osakeyhtiön ben-
siinikioskia var ten Hietalahden torille19), Suomalainen Shell osakeyhtiön lisä-
rakennus ta var ten tontille n:o 80 korttelissa n:o 51920) ja Nobel-Standard osake-
yhtiön makasi inirakennusta var ten vuokra-alueelle Sörnäisten niemellä 21). 

Edelleen l au takun ta hyväksyi arkki teht i R. Frölander-Ulfin laa t imat 
luonnospiirustukset Kappelin rakennusmuutos ta varten2 2) sekä Sörnäs aktie-
bolag nimisen yhtiön Verkkosaarelta vuokraamalle alueelle rakennet tavaa 
sahalaitosta var ten 23). 

Kiint. lautak. 11 p. huhtik. 399 §, 9 p. toukok. 531 §, 13 p. kesäk. 675 ja 676 §, 
22 p. elok. 896 §, 28 p. marrask. 1,210 §, 12 p. jouluk. 1,268 §, tonttij. 4 p. huhtik. 
84 §, 17 p. toukok. 147 §, 18 p. heinäk. 217 §, 25 p. heinäk. 220 §, 25 p. syysk. 263 § 
ja 10 p. lokak. 275 §. — 2) Kiint.lautak. 29 p. helmik. 274 §, 13 p. kesäk. 675 §, 25 p. 
heinäk. 795 §, 8 p. elok. 867 §, 5 p. syysk. 932 §, tonttij. 4 p. huhtik. 83 ja 85 §, 11 p. 
huhtik. 92 §, 25 p. huhtik. 103, 104 ja 121 §, 9 p. toukok. 128 ja 140 §, 17 p. tou-
kok. 150 §, 23 p. toukok. 156 ja 161 §, 30 p. toukok. 164 §, 13 p. kesäk. 179 ja 181 §, 
18 p. heinäk. 212 §, 8 p. elok. 227 §, ja 19 p. syysk. 253 §. — 3) Tonttij. 20 p. ke-
säk. 190 § ja 18 p. heinäk. 209 §. —- 4) Kiint. lautak. 13 p. kesäk. 673 § ja 20 p. 
kesäk. 705 §. — 5) S:n 13 p. kesäk. 674 §. — 6) Tonttij. 15 p. helmik. 40 §, 17 p. maa-
lisk. 69 §, 9 p. toukok. 139 §, 17 p. toukok. 143 §, 20 p. kesäk. 187 ja 192 §, 18 p. hei-
näk. 207 ja 215 §, 10 p. lokak. 271 ja 272 §, 1 p. marrask. 290 § ja 18 p. marrask. 301 §. 
—7) S:n 15 p. helmik. 41 §, 25 p. huhtik. 117 ja 120 §, 9 p. toukok. 138 § ja 1 p. mar-
rask. 289 §. — 8) S:n 22 p. elok. 229 §. — 9) S:n 9 p. toukok. 137 §. —' 10) S:n 6 p. 
kesäk. 174 §. — n ) S:n 18 p. tammik. 13 §, 30 p. toukok. 166 §, 8 p. elok. 228 § ja 
19 p. syysk. 258 §. — 12) S:n 1 p. marrask. 291 § ja 18 p. marrask. 298 §. — 13) S:n 6 p. 
kesäk. 172 ja 173 §, 8 p. elok. 222 § ja 29 p. elok. 242 §. — 14) S:n 13 p. kesäk. 182 §. — 
15) S:n 1 p. heinäk. 201 §. — 16) S:n 30 p. toukok. 167 §. — 17) S:n 25 p. huhtik. 118 §. 
— 18) S:n 25 p. huhtik. 119 §. — 19) S:n 13 p. kesäk. 184 §. —20) S:n 10 p. lokak. 273 §. 
—-21) S:n 26 p. lokak. 282 §. — 22) Kiint.lautak. 7 p. tammik. 23 §. — 23) S:n 13 p. ke-
säk. 677 §. 



324 III. K i inte istöla u tak unta. 

Lausuntoja kaupunginhallitukselle annett i in m. m. asioista, jo tka kos-
kivat: Punavuorenkadun kansakoulun pihamaan laa jentamis ta 1 ) , Tavast-
s t j e rnankadun tont t ien n:ojen 7a, 7b ja 7c luovut tamis ta Samfundet folk-
hälsan i svenska Finland nimiselle yhdistykselle2), tontin luovuttamista 
Temppeliaukean kirkkoa var ten 3 ) , Kansan näy t tämön teat ter i rakennuksen 
paikkaa4) , mukavuuslai tosten jä r jes tämis tä Lönnrot inkadun ja tkon nousu-
sillan alle Ruoholahdenrannan puolella 5), kaupungille vuonna 1922 myön-
net ty jen valtion avustuslainojen muuntamis ta kuoletuslainoiksi6), kaupun-
ginval tuute t tu to imis tonjohta ja J . E .Janatu isen aloitet ta tont in kauppahinnan 
määräprosentin takaisin suorit tamisesta erinäisiä ehtoja täyt tävi l le tont in 
ostajille7), Sörnäs aktiebolag nimisen yhtiön maaherralle osoit tamaa ano-
musta eräiden kieltojen ja uhkasakkojen määräämisestä 8), Oma-asunto 
osakeyhtiön anomusta vesi- ja viemäri johtojen jär jes tämisestä Tursontien 
alle 9), Topeliuskadun tont in n:o 3b varaamista Suomen punaisen ristin 
sairaalan laa jentamis ta varten1 0) , eräiden Kumpulan omakotitaloihin kiinni-
t e t ty jen lainojen ot tamista kaupungin vastat tavaksi 1 1 ) , Humallahden vuokra-
palstalla n: o 56b olevien rakennusten lunastamista kaupungille1 2), Siltasaa-
renkadun n:o 2 r aken tama t toman tont in kunnostamista lasten leikkipai-
kaksi13), eräiden kaupungin hal tuun joutuneiden omakoti talojen ulkopuolista 
korjausta 1 4) , Helsingin puhelinyhdistyksen anomusta eräiden puhelinkioskien 
aset tamisesta1 5) , Helsingin asuntokiinteistöyhdistyksen esitystä erinäisten 
helpotusten myöntämisestä kiinteistöjen omistajille1 6), Helsingin lähiympä-
ristön omakotiyhdistyksen sekä Reimarsin ja Hermannin vuokraaja in ano-
muksia lainakoron ja tont invuokrien alentamisesta1 7) , Kauppakorkeakoulun 
ylioppilaskunnan ostaman Runeberginkadun tontin n:o 12 ostamista kau-
pungille takaisin 18). 

Ehdotuksia kaupunginhalli tukselle tehtiin asioista, jo tka koskivat: 
Asunto-osakeyhtiö Mechelininkatu n:o 6:n anomusta erään rajaseinän 

rakentamisesta1 9), korttelin n:o 475 tont t ien rnojen 38 ja 40 omistajien kanssa 
tehtäviä kat tol is toja koskevia sopimuksia20), Morsian ja Sulhanen nimisillä 
saarilla olevien rakennusten ostamista kaupungille21), Asunto-osakeyhtiö Pen-
gerkatu n:o 7:n makse t tavan Pengerkujan kuntoonpanokustannusten jään-
nöserän suorittamista2 2), vapaamman käyttöoikeuden myöntämis tä Suomen 
metsästysyhdistykselle Huopalahden ampumarata-alueeseen2 3), paikan osoit-
tamis ta Kullervo-veistosta varten2 4) , puolustusministeriön anomusta koskeva 
puhelinpylvään pys ty t tämis tä Liisanpuistoon y. m.25). 

Kiint. lautak. 7 p. tammik. 19 §. — 2) S:n 18 p. tammik. 56 §. — 3) S:n 25 p. 
tammik. 86 §. — 4) S:n 25 p. tammik. 87 §. — 5) S:n 8 p. helmik. 153 §. — 6) S:n 15 p. 
helmik. 186 §. — 7) S:n 22 p. helmik. 236 §. — 8) S:n 29 p. helmik. 249 §. — 9) S:n 
29 p. helmik. 250 §. — 10) S:n 7 p. maalisk. 283 §. — n) S:n 11 p. huhtik. 400 §. — 
12)S:n 17 p. toukok. 554 §. — 13) S:n 23 p. toukok. 588 §. —14) S:n 13 p. kesäk. 679 §. 
—15) S:n 8 p. elok. 869 §. — lö) S:n 26 p. syysk. 988 §. —17) S:n 26 p. syysk. 989,990 
ja 991 §. — 18) S:n 31 p. lokak. 1,113 §. — 19) S:n 29 p. helmik. 252 '§. — 20) S:n 
7 p. maalisk. 284 §. —21) S:n 30 p. toukok. 614 — 2?) S:n 30 p. toukok. 615 §. — 23) S:n 
13 p. kesäk. 678 §. — 21) S:n 12 p. jouluk. 1.262 §. — 25) S:n 19 p. jouluk. 1,304 §. 




