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rakennustyöt toimitettaisiin siten, e t tä koulutalo valmistuisi käytäntöön-
otet tavaksi v:n 1935 syyslukukauden alussa, pää t täen pysyä aikaisemman 
päätöksensä perusteluissa mainitulla kannallaan, e t tä koulutalo oli raken-
net tava valmiiksi syksyyn 1934 mennessä. 

Kaupunginkirjaston lukusalien laajentaminen. Kaupunginki r jas ton luku-
saleissa pulakauden ja sitä seuranneen työ t tömyyden *) kestäessä, varsin-
kin talvisaikaan, ilmenneen t i lanpuut teen poistamiseksi kaupunginkir jas ton 
joh tokunta laati ehdotuksen erinäisten lukusalien laajentamisesta siten, e t tä 
Kallion haarakir jastoon järjestettäisi in uusi lukusali ottamalla käytäntöön 
nykyään pääasiallisesti varastohuoneena käyte t ty , n. 115 m2:n suuruinen 
huone, e t tä Vallilan haarakir jas ton lukuhuoneet suurennettaisiin li i t tämällä 
niihin kir jaston osakehuoneistoon kuuluva, Vallilan r au takauppa osakeyhtiölle 
vuokra t tu myymälähuone, jolloin saataisiin lisää n. 10 m2 lat t iapinta-alaa 
aikuisten ja suunnilleen saman verran lasten lukuhuoneeseen, sekä e t tä Perä-
miehenkadun lukusali siirrettäisiin Merimiehenkadun varrella olevaan, ny-
kyistä n. 20 m2 suurempaan huoneistoon. Kyseisiä laajennuksia varten kau-
punginvaltuusto myönsi2) Opetus- ja sivistyslaitokset nimiseen pääluokkaan 
sisältyvistä käyt tövarois taan 30,700 markkaa ja samoista varoista 1,800 
markan l isämäärärahan kaupunginkir jaston vuokramäärärahaan maini tun 
myymälän osakevuokran osasuorituksena kehoittaen ki inteis tölautakuntaa 
elokuun 15 p:stä lukien ir t isanomaan Vallilan haarakir jastohuoneistoon kuulu-
van myymälähuoneen vuokraa jan . 

Kaivohuoneen ulkoilmateatterin lakkauttaminen. Kaivohuoneen ravinto-
lan vuokraa ja Osakeyhtiö Kaivohuone-Brunnshuset aktiebolag nimisen yhtiön 
anot tua vapau tus ta Kaivohuoneen ulkoilmateatterin ylläpitovelvollisuudes-
t aan kaupunginval tuusto päät t i 3 ) , e t tä kyseinen teat ter i rakennus purettaisi in 
ehdoin, e t tä Kaivohuoneen ravintolan vuokraa ja suoritti ki inteistölautakun-
nan määräämän suuremman vuokran. 

5. Muut kaupungin kiinteää omaisuutta koskevat asiat. 
Viemäri- ja vesijohtojen laskeminen Mechelininkatuun. Koska Mechelinin-

kadun Etel. Hesperian- ja Linnankoskenkatujen välisen osan tasoi tus työt 
kertomusvuonna pääpiirtei t täin valmistuisivat myöskin Rajasaaren- ja Lin-
nankoskenkatujen väliseltä osalta, kaupunginval tuusto p ä ä t t i 4 ) oikeuttaa 
yleisten töiden lau takunnan käy t t ämään tähän työhön vara tus ta määrä-
rahasta 45,000 markkaa viemäriputkien hankkimiseksi ja laskemiseksi Meche-
lininkadun Ra jasaa ren - j a Linnankoskenkatujen väliseen osaan sekä kehoi t taa 
kaupunginhall i tuksen osoit tamaan pääluokan Teknilliset laitokset Vesijohto-
laitos nimiseen lukuun sisältyvistä käyt tövarois taan 32,000 markkaa vesijoh-
don laskemista var ten samaan katuosaan. 

Kaasulaitoksen uuden painejohdon ja säätäjälaitoksen rakentaminen. 
Kaupunginval tuusto p ä ä t t i 5 ) periaatteellisesti hyväksyä teknillisten lai-
tosten hallituksen esityksen, e t tä kaasunkulutuksen Töölössä sekä kaupungin 
keski- ja eteläosissa tapahtuneen j a tkuvan lisääntymisen johdosta rakennet-
taisiin Senaatintorin eteläpäähän asennettava säätäjälaitos, jota syötettäisiin 

.suoraan kaasutehtaal ta Sörnäisten rantat iehen, Sil tasaarenkatuun ja Unio-
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ninkatuun asennet tavan painejohdon avulla, minkä töiden kokonaiskustan-
nukset nousivat 2,275,000 markkaan. Samalla val tuusto päätt i , e t tä kysy-
mys määrärahan osoittamisesta puheena olevaan tarkoitukseen käsiteltäisiin 
talousarvion yhteydessä. 

N. s. momenttireservilaitteen hankkiminen sähkölaitokseen. Kaupungin-
val tuuston kaupunginhall i tuksen valmisteltavaksi pa lau t taman *) n. s. mo-
menttireservilaitteen hankkimista sähkölaitokseen koskevan kysymyksen 
johdosta kaupungin teknillisten laitosten hallituksen puheenjohta jan ja 
Ruths ackumulators nordiska aktiebolag nimisen osakeyhtiön välillä käydyt , 
maksu- ja hankintaehtoja koskevat neuvottelut olivat johtaneet siihen, e t tä 
päähankki jaks i tulisi K o n e - j a si l tarakennus osakeyhtiö ja kokonaiskustan-
nukset oli silloisten kurssien mukaan laskettu 3,258,896 markaksi, mihin 
tulisi lisää 344,580: 80 markkaa korkomenoja edellyttäen, e t tä hankinta-
sopimus allekirjoitettiin helmikuun 28 p:nä sekä e t tä puolet hankintahinnas ta 
maksett i in v:n 1934 syyskuun 1 p:nä ja loput vuot ta myöhemmin. Saatuaan 
t ie tää neuvottelujen tuloksista val tuusto ot taen huomioon kaupungin talou-
dellisen aseman pää t t i 2 ) evätä momenttireservilait teen hankkimista koske-
van esityksen. 

It. Puistotien leventäminen korttelin n:o 200 kohdalta. Kaupungin saatua 3) 
IX kaupunginosan korttelin n: o 199 tont t ia n:o 20 koskevan asemakaavan-
muutoksen hyväksymisen yhteydessä maa-alueen It . Puistotien leventämistä 
var ten maini tun tont in kohdalta oli neuvot te luja j a tke t tu muidenkin maini tun 
kadun varrella olevien tont t ien omistajain kanssa, minkä jälkeen kaupungin-
val tuusto pää t t i 4) hyväksyä kadun leventämistä myöskin korttelin n:o 200 
tont t ien n:ot 3 ja 4 kohdalta koskevan kaupunginhall i tuksen ehdotuksen 5 ) . 

Korttelin n:o 351 ja siihen rajoittuvien katujen tasoitustyöt. Kaupungin-
val tuusto pää t t i 6 ) hyväksyä Kaar lenkadun pohjoisen osan ja korttelin n:o 
350 pohjoispuolella olevan ku jan tasoi tustyöt , mi tkä oli tehtävä, ennenkuin 
kortteliin n:o 351 suunnitellun koulutalon 7) rakennustöihin voitiin ryhtyä, 
suoritet taviksi varatöinä kaupunginhall i tuksen määräyksen mukaan. Niin-
ikään val tuusto päät t i , e t tä korttelin n:o 351 tasoi tustyöt saatiin tee t tää kau-
punginhalli tuksen määrä t tävässä laajuudessa varatöinä sekä e t tä molem-
pia kyseisiä töi tä saatiin tarpeen vaatiessa suori t taa myöskin kesällä. Vesi-
johtokustannukset , 33,000 markkaa, ja kaasujohtokustannukset , 4,000 mark-
kaa, merkittäisiin v:n 1934 talousarvioon. 

Hesperian bulevardin leikkikentät. Hesperian bulevardin Runebergin- ja 
Mechelininkatujen väliseen osaan suunnitellun leikkikentän8) si jaan kiinteistö-
lau takunta puheena olevan kohdan maaston vie t tävyyden vuoksi esitti järjes-
te t täväks i kaksi eri tasossa olevaa pienempää, 40 X 40 m:n ja 40 X 53 m:n 
suuruista kent tää, sekä e t tä julkista rakennusta varten va ra t tu kortteli 
n:o 465 toistaiseksi tasoitettaisiin lasten pallokentäksi. Lisäksi l au takun ta 
ehdotti , e t tä maini tun bulevardin Runebergin- ja Töölönkatujen välisen osan 
suunnitelmaa vaihtelun aikaansaamiseksi muutet taisi in siten, e t tä kadun 
keskelle järjestet täisi in pienehkö aukio. Kaupunginval tuus to hyväksy i 9 ) 
ki inteistölautakunnan yllä olevan perusteella laat iman muutospiirustuksen 
sellaisin yleisten töiden lau takunnan esit tämin muutoksin alueen istutus-
suunnitelmaan, e t tä oikopolkujen syntymisen vält tämiseksi alueelle lisät-
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täisiin muutamia poikkikäytäviä. Alueella oleva yleinen hevosten juottolaite 
oli poistettava. 

Hämeentien rakennettavan osan suunnan muuttaminen. Kaupunginva l -
tuus to hyväksy i 1 ) Hämeentien rakennet tavan osan suunnan muut tamis ta 
voimassa olevasta jaoi tuskaavasta poikkeavaksi Kumpulan notkon kohdalla 
koskevan ehdotuksen, jonka mukaan kaikki tien leikkaamien vuokra-alueiden 
rakennukset voisivat j äädä paikoilleen ja Hermanni II:n korttelissa n:o 17 
sijaitseva ton t t i n:o 1 jäi kokonaan tien ulkopuolelle. 

Erinäisten katuosuuksien päällystäminen. Valtuusto pää t t i 2 ) tehdä 
maistraatille anomuksen erinäisten maistraat in suoritet taviksi määräämien 
Unioninkadun, Laivurinkadun, Kansakoulukadun ja Ruoholahdenkadun 
katuosuuksien päällystämisen lykkäämisestä tuonnemmaksi." 

Kasarmintorin uudelleenpäällystäminen. LIelsingin komendant t i viras-
ton esi tet tyä huonossa kunnossa olevan Kasarmintorin uudelleenpäällystä-
mistä ki inteis tölautakunta oli laa t inut koko torin järjestely- ja uudelleen-
päällystämisehdotuksen, jonka mukaan edelleenkin kiellettäisiin torin poikki 
luoteesta kaakkoon kulkeva ajoliikenne ja tässä suunnassa kulkeva n. 3 m:n 
levyinen käytävä levennettäisiin 8 m:n levyiseksi sekä Fabianinkadulle johta-
van ajotien luoteiseen reunaan järjestet täisi in ja lkakäytävä, minkä johdosta 
kaupunginhall i tus ehdotti, e t tä kaupunginval tuusto hyväksyen periaatteelli-
sesti maini tun ehdotuksen päättäisi , e t tä torin käy tävä t päällystettäisiin 
sementtibetonilla ja sen muu t osat konekiveliä val tuuston vastedes myöntä-
min määrärahoin. Valtuusto päät t i 3 ) kuitenkin palaut taa asian kaupungin-
hallitukseen edelleen valmisteltavaksi. 

Tehtaanpuiston järjestäminen. Tehtaanpuiston kirkon kertomusvuoden 
syksynä aloi tet tujen rakennustöiden edis tyt tyä niin pitkälle, e t tä maini tun 
puiston järjestely mahdollisimman pian oli saatava lopullisesti ratkaistuksi , 
ki inteis tölautakunta laadi tut t i puiston järjestelyehdotuksen, jonka mukaisesti 
kirkon itäpuolelle oli suunnitel tu kaksi leikkikenttää, n. 22 X 40 m:n ja 
27 x 38 m:n suuruista, joista ensinmainitun keskelle ehdotett i in rakennet ta-
vaksi lasten kahlaamo; kenttien itäpuolelle oli suunnitel tu 49 X 90 m:n suu-
ruinen pesäpallokenttä, jonka paikalla olevaa kalliota louhittaessa ker tyvä 
t äy temaa voitaisiin käy t t ää puiston keskiosan täyt tämiseen kirkon i täteras-
siin ja Sepänkatuun kauniisti l i i t tyväksi. Kirkon pääsisäänkäytävälle johtavan 
tien eteläpuolelle suunniteltu ruohokent tä oli a ja te l tu hieman puiston pohjois-
osaa alemmaksi, mistä johtui, e t tä maini tun tien länsipäähän olisi rakennet-
tava kirkon eteläiseen pengermuuriin väli t tömästi l i i t tyvä matala tukimuuri . 
Kirkon länsipuolella olevaan puiston osaan järjestet täisi in ainoastaan puisto-
käytäviä . Koko suunnitelma oli laadi t tu laskien Sepänkadun leveydeksi 
ainoastaan 15 m, sijoittaen urheilukentän ja ka tukäy tävän väliin r i i t t ävän 
leveä ruohokaistale, jolloin katu joskus tulevaisuudessa voitaisiin leventää 
vahvis te t tuun 18m:n leveyteensä4). Kaupunginval tuus to pää t t i 5 ) hyväksyä 
kyseisen suunnitelman, mikäli se koski kirkon lähiympäristöä, sekä oikeuttaa 
kirkon rakennustoimikunnan rakentamaan kirkon pääsisäänkäytävälle joh-
tavan tien tukimuureineen. 

Varatyöt. Kaupunginval tuusto hyväksyi 6 ) kaupunginhall i tuksen toimen-
piteen yleisten varatöiden aloittamisesta heti vuoden alussa, jottei niissä vuo-
den vaihteessa olisi syn tyny t pysähdystä , sekä varojen käyt tämises tä enna-
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koita kaupunginkassasta. Kaupunginhall i tuksen suunnitelman mukaan suo-
ritettaisiin kevätkauden aikana katurakennusosaston varatöinä Tuomarin-
kylän tien, Rajasaaren, Sturenkadun, Mäkelänkadun, Turuntien, Vuorelan-
tien, Arabiankadun, Messeniuksenkadun, Käenkujan , Koskelantien,Välskärin-
kadun, Marjaniemen tien ja Eläintarhant ien t ie työt ja satamarakennusosaston 
vara tö inä Arabian rauta t ien ja teuras tamon raiteen rakentaminen sekä Länsi-
sa taman korttelien n:ot 24 ja 245, Salmisaaren ja Majakkakadun tasoitus-
y.m. työt . Näiden lisäksi kuuluisi varatöihin Hert toniemen rauta t ie työt . 
Katurakennusosaston, satamarakennusosaston ja Hert toniemen varatöissä 
pidettäisiin yhteensä tammikuussa 1,990 miestä, helmikuussa 2,050 miestä, 
maaliskuussa 1,840 miestä, huht ikuussa 1,140 miestä, toukokuussa 822 miestä 
sekä kesä-, heinä- ja elokuussa n. 400 miestä. Yleisenä vara työnä val tuusto 
hyväksyi suori tet tavaksi myöskin Töölön suomenkielisen kansakoulun piha-
maan tasoit tamisen; työn teet tämiseen sopivin a jankohta jä te t t i in kaupungin-
hallituksen määrä t täväksi , joka puolsi sen suori t tamista vasta joululoman 
aikana. Yllä esitetyn työohjelman toteut tamiseksi kaupunginval tuusto 
myönsi kaupunginhall i tuksen käyte t täväks i 9,292,000 markkaa yleisiin vara-
töihin val tuuston määräyksen mukaan vara tus ta määrärahas ta sekä yleisiä 
sa tamavara tö i tä varten 2,000,000 markkaa tähän tarkoitukseen val tuuston 
määräyksen mukaan talousarvioon merki tyis tä varoista sekä päät t i lisäksi, 
e t tä yleiset vara työt pidettäisiin seisauksissa kesä-elokuun aikana muuten, 
paitsi, e t tä 100 miestä työskentelisi Tuomarinkylän tien tietöissä, ja e t tä 
Hert toniemen rauta t ie töi tä saatiin kesä-elokuussa suori t taa mikäli t ämä 
teknillisistä syistä oli vä l t t ämätöntä . 

Myöhemmin kaupunginval tuusto myönsi1) talousarvioon yleisiä sa tama-
varatöi tä var ten merki tyis tä käyt tövarois taan 300,000 markan määrärahan 
Laut tasaarenkadun ja Salmikadun viemärien rakentamiseksi. 

Kaupunginval tuusto päät t i 2) vielä varatyöohjelmasta poiketen hyväk-
syä yleisten töiden lau takunnan esityksen, e t tä Arabian raiteen pengerrys-
töi tä ja Laut tasaarenkadun viemäri työtä jatkettaisi in kesä- ja heinäkuun 
aikana, sekä osoittaa niitä var ten 450,000 markan määrärahan yleisiin sata-
mavaratöihin varatuis ta käyt tövarois taan. 

Sörnäisten painolastilaiturin kor jaus työt määrät t i in myöskin suoritet-
taviksi varatöinä käy t täen 42,000 markkaa yleisiä sa tamavara tö i tä varten 
varatuis ta val tuuston käyt tövarois ta . 

Kevätkauden varatöihin oli s i t temmin kulunut 9,792,000 markkaa eli 
500,000 markkaa kaupunginval tuuston myöntämän määrän lisäksi, jo ta paitsi 
Hietalahden sulkutelakka ja konepaja osakeyhtiölle myönnet ty 500,000 
markan avustus oli osoitettu kyseisiin tarkoituksiin vara tus ta talousarvio-
määrärahas ta . Syksyn tullen oli sen vuoksi käy te t t ävänä ainoastaan 2,008,000 
markkaa, mihin tuli lisäksi 820,000 markkaa eli ruoanvastiketöiden määrä-
rahan yli jäämä, ollen maini tu t työ t lakkaute t tu . Kaupunginhall i tus ilmoitti, 
edellytyksin, e t tä val tuusto asetti nämä vara t sen käytet täväksi , aikovansa 
syksyllä suori tut taa seuraavat aikaisemmin suunnitellut varatyöt : Kristianin-
kadun tasoituksen ja portaiden rakentamisen sille, Kaarlenkadun, Kaarien-
kujan, Turunt ien ja Toukolantien tasoituksen, Hämeentien oikaisun sekä 
Kallion uuden koulutontin louhimistöiden viimeistelyn, jota paitsi kau-
punginhallitus anoi saada suori t taa vara työnä Kaisaniemen urheilukentän 
laajentamisen. Yleisten satamavaratöiden talousarviomäärärahan yli jäämän, 
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1,208,000 markkaa, kaupunginhall i tus halusi käy t t ää Salmisaaren ja Länsi-
sa taman korttelin n:o 245 tasoit tamiseen sekä viemärijohdon rakentamiseen 
Salmisaarenkatuun. Osan näistä töistä kaupunginhall i tus oli ka tsonut väl t tä-
mät tömäksi aloittaa jo syyskuussa. Edellä maini t tua työohje lmaa noudat taen 
j a laskien mukaan Hert toniemen satamatöissä ja Hietalahden laivatelakan 
töissä t a rv i t t avan työvoiman, voitaisiin jä r jes tää työ tä 1,100 miehelle syys-
kuussa, 1,365 miehelle lokakuussa, 1,535 miehelle marraskuussa ja 1,675 mie-
helle joulukuussa. 

Myöntyen kaupunginhall i tuksen esitykseen val tuusto pää t t i 
hyväksyä hallituksen toimenpiteen varatöiden ja tkamises ta keväällä 

määrä rahaa yl i t täen sekä myöntää tarkoi tukseen käy te ty t 500,000 markkaa 
yleisiin varatöihin varatuis ta käyt tövarois taan; 

hyväksyä hallituksen toimenpiteen varatöiden j är j estämisestä syyskuussa; 
myöntää edellä mainituista käyt tövarois taan 2,008,000 markkaa halli-

tuksen käyte t täväks i yleisiä varatöi tä varten; 
myöntää hallituksen ruoanvast iketyömäärärahas ta 820,000 markkaa sen 

käy te t täväks i yleisiä varatöi tä varten; 
myöntää hallituksen käyte t täväks i yleisiä sa tamavara tö i tä varten 

1,208,000 markkaa kyseiseen tarkoitukseen varatuis ta käyt tövarois taan; sekä 
hyväksyä Kaisaniemen urheilukentän laajentamisen suori tet tavaksi 

varatyönä hallituksen määrä t t ävänä aikana. 
Toimenpiteitä liikenteen turvaamiseksi Kulosaaren sillan itäpäässä. Koska 

usein t apah tu i onnettomuuksia Kulosaaren sillan i täpäässä olevan kaarteen 
kohdalla, kaupunginhall i tus oli o ikeut tanut yleisten töiden lau takunnan heti, 
käy t täen ennakolta kaupunginkassan varoja enintään 60,000 markkaa, ryhty-
mään toimenpiteisiin maini tun kaarteen loiventamiseksi siten, e t tä sen sisä-
reunan säde pidennettäisiin 120 m:iin, mikä aiheuttaisi sillan leventämisen 
n. 62 m:n matkal la enintään 1.4 m, jota varten m.m. oli lyötävä uusia paaluja, 
sekä kaarteen etelänpuoleisen uiko kaiteen vahvistamiseksi jär jestämällä 
auton akselien korkuisen nykyisten kaide- sekä erinäisten muiden pylväiden 
tukeman vahvan suojaparrun. Hyväksyen t ämän kaupunginhall i tuksen toi-
menpiteen kaupunginval tuusto pää t t i 2 ) v:n 1934 talousarvioon merki tä 
60,000 markan määrärahan maini t tua tarkoi tus ta varten. 

Pohjois-Käpylän viemäriolojen järjestäminen. Pohjois-Käpylän viemäri-
olojen järjestämiseksi yleisten töiden lau takunta oli laa t inut suunnitelman 
Käpylän pohjoisosan ja kunnalliskodin alueen, jonka likavesi laski samaan 
viemärisuuhun kuin pohjois-Käpylän, yhdistämiseksi Kyläsaaren puhdistus-
laitoksen viemärialueeseen. Kyseisen suunnitelman, jonka mukaan tulisi 
rakennet tavaksi viemärit kunnalliskodista Intiankadulle, Arabiankadul ta 
Intiankadulle, In t iankadul ta Osmontielle ja Käpyläntielle sekä Pohjolan-
kadul ta Arabiankadulle, kaupunginval tuusto hyväksyi 3 ) . 

Helsingistä länteenpäin johtavat uudet tiet. Tie- ja vesirakennushalli-
tuksen pyyde t tyä lausantoa Helsingistä länteenpäin johtavien uusien teiden, 
nimit täin kaupungin alueelta Munkkiniemen ja Tarvon saaren poikki Leppä-
vaaran aseman seutuville vievän tien, sen Tarvon saaren toiselta puolen Jor-
vakseen johtavan haarau tuman sekä kaupungin alueelta Kuusi- ja Lehti-
saarten halki Jorvakseen ja Salmisaaresta Laut tasaaren poikki Jorvakseen 
kulkevien teiden, rakentamisesta kaupunginval tuusto pää t t i 4 ) kaupungin-
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hallituksen ehdotuksen1) mukaisesti vii taten siihen, e t tä Salmisaaren ran taan 
oli rakennet tu ka tu sekä aikaisempiin päätöksiinsä j a tkaa katuverkostoa 
Pikku-Huopalahden i tä ran taan vas tapää tä Munkkiniemen sitä kohtaa, johon 
Kuusisaaren—Lehtisaaren—-Jorvaksen2) tai Tarvon—Kilon3) tie mahdollisesti 
johdettaisiin, ja rakentaa kaupungin alueelle Ruskeasuon—Haagan tiehen liit-
t yvä maant ienjatke, lähet tää selonteon kaupungista länteenpäin johtavien 
teiden tarpeellisuudesta kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriölle anoen, 
e t tä kiireimmiten annettaisiin eduskunnalle esitys tietöiden aloit tamisesta 
kaupungissa ja sen ympäristössä vallitsevan työ t tömyyden lieventämiseksi. 

Lauttasaaren ja Salmisaaren välisen sillan sekä Lauttasaaren halki johtavan 
maantien rakentaminen. Ennen kuin maan hallitus esitti eduskunnan pää te t t ä -
väksi, e t tä valtioneuvosto oikeutettaisiin käy t t ämään työ t tömyyden lieventä-
miseen osoitet tuja varoja uuden maantien rakentamiseen Helsingistä Jo rvak-
seen, jolloin tie olisi suunna t tava Laut tasaaren kau t t a 4), kulkulaitosten ja 
yleisten töiden ministeriö tahtoi saada varmuuden siitä, e t tä Laut tasaaren- ja 
Salmisaaren välinen silta sekä Laut tasaaren halki joh tava osa maant ie tä tulisi-
vat rakennetuiksi yksityisten kustannuksella5) . Laut tasaaren yhdyskunta oli-
kin suostunut t ähän ehdoin, e t tä sille myönnett i in 1,830,000 markan suurui-
nen avustus 9,000,000 markaksi arvioituihin kokonaiskustannuksiin, minkä 
johdosta valtion tahol ta oli esitetty, e t tä kaupunki ottaisi suorit taakseen sen. 
Tämän seikan käytännöll istä jär jestelyä harkit taessa heräsi a ja tus , e t tä kau-
punki itse ottaisi suorit taakseen puheena olevan silta- ja t ietyön ehdoin, e t t ä 
se sai korvauksen siitä maanluovutuksen muodossa. Aktiebolaget Julius 
Tallberg osakeyhtiö ja kauppaneuvos J . Tallbergin perilliset tar jos ivatkin 
tällöin yhteisesti vastikkeena sillan ja tieosan rakentamisesta kaupungin kus-
tannuksella kaupungille I tämerenkadun pohjoispuolella olevan 19,500 m2:n 
suuruisen Salmisaaren tehdaskorttel in n:o 781 sekä Laut tasaaren i tärannalla 
sijaitsevan, kaupungin hallussa olevaan Laut tasaaren kaakkoisniemeen ra jo i t -
tuvan, n. 14 ha:n suuruisen alueen, varaten itselleen oikeuden kantaa L a u t t a -
saaren yksityisten tont t ien omistajil ta, jo tka olivat i lmoittaneet suostuvansa 
osallistumaan kyseisten töiden kustannuksiin, kohtuullisen korvauksen sekä 
sopimaan hyvityksestä Laut tasaaren yhdyskunnan kanssa, joka tällaiseen r a t -
kaisuun päästäessä samoin vapautuisi kustannuksis ta . Kiinteis tölautakunnan 
ja yleisten töiden lau takunnan annet tua lausuntonsa asian ratkaisemisesta 
tällä tavoin ja kaupunginhall i tuksen neuvoteltua Aktiebolaget Jul ius Tallberg 
osakeyhtiön ja kauppaneuvos J . Tallbergin perillisten kanssa asiasta nämä 
i lmoitt ivat suostuvansa seuraavaan kauppaneuvos J . Tallbergin perillisten j a 
Aktiebolaget Julius Tallberg osakeyhtiön sekä Helsingin kaupungin väliseen 
sopimukseen: 

1) Allekirjoit taneet kauppaneuvos J . Tallbergin perilliset luovut ta-
va t t ä ten Helsingin kaupungille maksut tomast i ja kaikista muista rasi-
tuksis ta kuin nykyisistä vuokrasopimuksista vapaana omistusoikeuden n. 14 
ha:n suuruiseen alueeseen Lauttasaaressa, alueella olevine rakennuksineen, 
mikä alue sijaitsee saaren i tärannalla, pohjoispuolella kaupungin omista-
maa saaren kaakkoista nientä, kuin myöskin omistusoikeuden sanotun maa-
alueen kohdalla olevaan vesialueeseen, jota pohjoisessa ja etelässä rajoi t-
t ava t maa-alueen suoraan j a tke tu t r a j a t ja idässä kaupungin nykyisen vesi-
alueen ra ja , tullen t ämän ra jan pituus olemaan enintään 800 m, sekä vesi-

x) Kvston pain. asiakirj. n:o 13. — 2) Ks. v:n 1932 kert. s. 33. — 3) Ks. tämän kert. 
s. 26. — 4) Ks. tämän kert. s. 9 ja 174. — 5) Ks. v:n 1932 kert. s. 35. 
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alueella oleviin luotoihin. Samalla he oikeut tavat Helsingin kaupungin va-
paasti käyttämään Lauttasaaren poikki kulkevalta maantieltä edellä maini-
tulle alueelle johtavaa Klaarantietä siltä osalta kuin se nykyään on raken-
nettu, sekä luovut tava t maksut tomast i omistusoikeuden sen jatkeeksi 18 m:n 
levyiseen t iemaahan alueelle pääsyä varten koko sen pituudelta; 

2) kauppaneuvos J . Tallbergin perilliset vakuu t t ava t tä ten, ettei Lau t t a -
saaren tekeillä olevaa rakennussuunnitelmaa, mikäli heistä riippuu, uloteta 
koskemaan Helsingin kaupungille 1) kohdassa luovute t tua aluetta, eikä 
kaupungin oikeutta käy t t ää hyväkseen aluetta ra joi te ta rakennus- tai 
muilla määräyksillä; 

3) kauppaneuvos J . Tallbergin perilliset luovut tava t tai hankkivat 
korvaukset ta tarpeelliset vesi- ja maa-alueet Salmisaaren—Lauttasaaren 
rakennet tavaa siltaa ja Lauttasaarelle rakennet tavaa Helsingin—Jorvaksen 
yleisen maant ien osaa varten; t ien tulee tällöin tasossa seurata insinööri 
V. Skogströmin laat imaa, kesäkuun 15 p:nä 1933 pä ivä t tyä suunnitelmaa; 

4) al lekir joi t tanut Aktiebolaget Julius Tallberg osakeyhtiö luovut taa 
t ä ten Helsingin kaupungille maksut tomast i ja kaikista rasi tuksista vapaana 
omistusoikeuden Salmisaaren tehdaskortteliin n:o 781, sekä myös sen oikeu-
tensa Salmisaaressa käy t tää laut tapaikkaa, joka yhtiölle on annet tu Helsingin 
kaupungin kanssa syyskuun 25 p:nä 1918 tehdyllä sopimuksella; 

5) kauppaneuvos J . Tallbergin perilliset ja Aktiebolaget Julius Tall-
berg osakeyhtiö vakuu t t ava t , ettei Huopalahden kuntaa eikä Laut tasaaren 
yhdyskuntaa suunnitellun si l tarakennuksen ja maant ie työn johdosta tule 
ras i t tamaan mikään sellainen velka tahi muu maksusitoumus, josta Helsin-
gin kaupunki vastaisuudessa t apah tuvan alueliitoksen yhteydessä voisi joutua 
vas taamaan. Jos kaupunki vastoin t ä t ä vakuu tus ta kuitenkin joutuisi vas-
t aamaan sellaisesta sitoumuksesta, s i toutuvat he t ä ten kaupunkiin nähden 
yhteisvastuullisesti vas taamaan siitä; 

6) Helsingin kaupunki kus tan taa 1) kohdassa maini t tu jen alueiden loh-
kaisemisen itsenäisiksi tiloiksi sekä niistä joh tuva t tarpeelliset maanmi t taus-
toimitukset ; 

7) Helsingin kaupunki myöntää oikeuden tien käyt töön kaupungin 
alueen läpi Laut tasaaren itärannalle; 

8) edellä maini t tu jen maa- ja vesialueiden luovutusten ja si toumusten 
vastikkeena si toutuu Helsingin kaupunki tä ten rakentamaan sellaisen sillan 
Salmisaaren ja Laut tasaaren väliseen salmeen, joka on tarpeellinen, jo t t a 
aiot tu maant ie Helsingin kaupungista Jorvakseen voidaan vetää Lau t t a -
saaren poikki, sekä myöskin rakentamaan t ämän maantien Lauttasaarel le 
tulevan osan sen länsirantaan saakka; Helsingin kaupungin lähemmin mää-
rä t täväks i jää sillan rakenne sekä työn suoritus; 

9) t ä m ä sopimus tulee voimaan sit ten kun Helsingin kaupunginval tuusto 
on sen hyväksynyt ja edellytyksin, e t tä valtio on pää t t äny t rakennut taa Hel-
s ingin—Lauttasaaren—Jorvaksen maantien, jolloin myöskin t ämän sopimuk-
sen mukaan luovute t tava t alueet vas taanote taan. Alueiden tähänast iset 
omis ta ja t vas taava t alueista makset tavis ta veroista ja rasituksista, mikäli ne 
ovat a ja l ta ennen alueiden vastaanot toa; 

10) t ämä sopimus on t eh ty kolmena kappaleena, joista kukin asianosai-
sista on saanut yhden. 

Edellä olevan sopimusehdotuksen kaupunginval tuusto hyväksyi 1 ) astu-

x) Kvsto 13 p. jouluk. 10 §. 
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maan voimaan siten, e t tä Helsingin kaupunki ei olisi velvollinen rakentamaan 
puheena olevaa siltaa yhdeksää metriä leveämmäksi. 

Helsingin—Tarvon—Kilon maantien rakentaminen. Tie- ja vesirakennus-
hallituksen laat imasta Helsingin—-Tarvon—Kilon maantien rakentamis ta 
koskevasta suunnitelmasta, jonka mukaan kyseisen uuden maantien kau-
pungin alueelle joutuva osa tulisi kulkemaan Paciuksenkadun jatkeena 
Pikku-Huopalahden poikki kulkevalle rautatiesillalle, jonka viereen oli suun-
niteltu rakennet tavaksi uusi maantiesilta, ja maant ie Munkkiniemen poikki 
Tarvon saareen ja sieltä edelleen Leppävaaran ja Konungsbölen halki yhtyen 
Kilon aseman kohdalla vanhaan maantiehen, annet tavassa tieasetuksen 15 
§:n edellyttämässä lausunnossa kaupunginval tuusto pää t t i 1 ) huomaut taa pi-
tävänsä ehdotet tua tien suuntaa Munkkiniemen alueella vähemmän onnis-
tuneena, koska se ei nouda t t anu t tälle huvilayhdyskunnalle aikoinaan vah-
vis te t tua asemakaavaa. Vastaukseksi tie- ja vesirakennushallituksen tiedus-
teluun puheena olleen maantien jatkeen rakentamisesta ilmoitettaisiin lisäksi 
val tuuston aikaisemman päätöksen nojalla, e t tä kaupunki kyllä rakentaisi 
alueelleen jou tuva t maant ienja tkeet omalla kustannuksellaan ja ettei sillä 
periaatteellisesti ollut mi tään uusien maanteiden rakentamis ta vastaan. 

Maantien rakentaminen Herttoniemen tieltä yleiselle maantielle. Kau-
punginval tuusto pää t t i 2 ) kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriölle annet-
tavassa lausunnossa i lmoittaa kaupungin suostuvan Helsingissä vallitsevan 
työ t tömyyden lieventämiseksi valtion toimesta suoritettavien Helsingin— 
Porvoon maantien rakennustöiden yhteydessä omalla kustannuksel laan 
rakennu t t amaan 6 m: n levyisen maantien Hert toniemen tieltä Viikin lato-
kar tanon poikki Malmilta LIelsinkiin johtavalle yleiselle maantielle sekä 
yleiseksi maantieksi luovut tamaan sekä t ämän e t tä Puodinkylästä t ähän 
risteykseen jo rakennetun tien edellyttäen, e t tä valtio korvaukset ta luo-
vut t i kyseistä t ietä var ten t a rv i t t avan Viikin la tokar tanon maan ja e t tä se 
samanaikaisesti ryh ty i raken tamaan Porvoon tien Puodinkylän ja Östersun-
domin välistä osaa tie- ja vesirakennushallituksen esi t tämän suunnitelman 
mukaisesti. Lisäksi val tuusto pää t t i oikeuttaa kaupunginhall i tuksen lopulli-
sesti vahvis tamaan tien suunnan pääpiir tei t täin kiinteistötoimiston asema-
kaavaosaston laat iman yleisasemakaavan mukaisesti. 

Uuden siirtolapuutarhan perustaminen. Kaupunginval tuus to p ä ä t t i 3 ) 
merki tä v:n 1934 talousarvioon 671,000 markan suuruisen määrärahan 
uuden 65,000 m2:n suuruisen si ir tolapuutarhan perustamista var ten Her t to-
niemeen, Kulosaaren kar tanon maalle kiinteistötoimiston asemakaavaosas-
ton laat iman piirustuksen mukaisesti. Pa ls ta t tulisivat tällöin olemaan 
entistä suurempia, n. 335—400 m2 käsittäviä, joten omista ja t voisivat käy t t ää 
niitä myöskin kesänviettopaikkoina yöpyen alueilleen rakentamissaan ma-
joissa. Samalla oikeutettiin ki inteistölautakunta ennakolta kuluvana vuonna 
käy t t ämään täs tä määrästä 200,000 markkaa. 

Kvsto 21 p. kesäk. 10 §. — 2) S:n 11 p. tammik. 4 §. —3) S:n 1 p. marrask. 5 §. 


