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7) Kaupungil le p idäte tään oikeus o t t aa huolehtiakseen tont in omista-
jalle kuuluvas ta kadun kunnossapidosta kaupunginval tuuston määräämästä 
maksusta . 

8) Vastaanot to t apah tuu heti ja os ta ja ot taa vastatakseen tont is ta me-
nevistä veroista ja rasi tuksista t ämän kauppaki r jan allekirjoittamispäivästä 
lähtien. 

Samalla val tuusto antoi kaupunginhallitukselle tehtäväksi ryh tyä toi-
menpiteisiin alueen lopullisen asemakaavan ja ton t t i jaon 1 ) vahvistamiseksi. 

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

Vuokraoikeuksien lunastaminen pakkohuutokaupalla. Kaupunginhalli-
tuksen asiamiehen lunas te t tua lokakuun 18 p:nä toimitetussa pakkohuuto-
kaupassa Pasilan korttelissa n:o 572 olevan Pasi lankadun tont in n:o 29 
vuokraoikeuden myynt ikustannuksia vas taavas ta 1,991 markan hinnasta, 
kaupunginval tuusto pää t t i 2 ) hyväksyä t ämän toimenpiteen sekä osoittaa 
mainitun määrän kiinteän omaisuuden pääluokkaan sisältyvistä käyt tö-
varoistaan. 

Kaupunginhall i tuksen asiamiehen kaupunginhalli tuksen val tuutuksin 3) 
ostet tua elokuun 30 p:nä pidetyssä pakkohuutokaupassa kaupungin vakuu-
deksi ki inni tet tyjen saatavain turvaamiseksi Kumpulan korttelissa n:o 927 
olevan tont in n:o 71 vuokraoikeuden j a tontil la olevat rakennukset 106,091: 40 
markan kauppahinnas ta , val tuusto hyväksyi 4 ) t ämän hallituksen toimen-
piteen osoittaen kiinteän omaisuuden pääluokkaan sisältyvistä käyttövarois-
t aan 23,766: 40 markkaa huutokauppakulu jen , Pohjoismaiden yhdyspankin 
lainan ynnä korkojen ja Työväen säästöpankin lainan korkojen suori t tamista 
varten, viimeksi maini tun lainan edelleen jäädessä kiinnityksenä ras i t tamaan 
vuokra-aluet ta rakennuksineen. 

Maksamat tomain korkojen ja kuoletusmaksujen suoritukseksi myyti in 
pakkohuutokaupal la kirvesmies K . Salmisen vuokraoikeus Kumpulan korttelin 
n:o 935 tont t i in n:o 43 sekä sillä olevat rakennukset , jolloin ne kaupungin 
saatavien turvaamiseksi huudet t i in kaupungille 117,421: 50 markas ta . Val-
tuus to hyväksy i 5 ) t ä m ä n kaupan osoittaen kiinteän omaisuuden pääluok-
kaan merki tyis tä käyt tövarois taan 26,880:70 markkaa suoranaisia kuluja , 
Helsingin työväen säästöpankin lainan korkoa sekä kokonaisuudessaan 
suori te t tavaa Kaupunkien yleisen paloapuyhdistyksen lainapääomaa sekä 
korkoja huh t ikuun 1 p:nä var ten. Työväen säästöpankin myöntämä laina 
päätet t i in j ä t t ä ä edelleen ras i t t amaan kyseistä kiinteistöä. Lisäksi oikeu-
tet t i in ki inteis tölautakunta jälleen myymään puheena oleva vuokraoikeus 
ja tontilla si jai tsevat rakennukset . 

Alueen luovuttaminen stadionia varten. Stadion-säätiön i lmoitet tua 
stadionin lopullisten luonnospiirustusten valmistuneen6) kaupunginval tuusto 
pää t t i 7 ) : 

vuokra ta säätiölle alla olevassa vuokrasopimuksessa8) maini tut alueet; 
hyväksyä sopimuksen vuokraehdot; 

Ks. tämän kert. s. 5. —2) Kvsto 21 p. marrask. 11 §. — 3 ) Ks. tämän kert. s. 
98. — 4 ) Kvsto 19 p. syysk. 7 §. — 5) S:n 14 p. maalisk. 11 §. — 6) Ks. v:n 1932 kert. s. 
15. — 7) Kvsto 7 p. helmik. 4 §. — 8 ) Kvston pain. asiakirj. n:o 3. 
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i lmoittaa Pal lokent tä osakeyhtiölle, jolle kuului osa säätiölle luovutet-
t avaa aluetta, ettei sillä ollut mi tään muis tu te t tavaa yhtiön ja säätiön 
välistä, niinikään alempana olevaa sopimusta vastaan, joka koski kyseisellä, 
kaupungin ja yhtiön välisen sopimuksen perusteella luovutet taval la alueella 
sijaitsevien rakennuksen ja laitoksien korvaamista; sekä 

ryh tyä vuokrasopimuksen 19) ja 20) kohdissa maini t tuihin töihin. 
Edellä maini tut sopimukset olivat seuraavan sisältöiset: 

H e l s i n g i n k a u p u n g i n j a S t a d i o n - s ä ä t i ö n v ä l i n e n 
v u o k r a s o p i m u s . 

Helsingin kaupunki luovut taa t ä ten Stadion-säätiö nimiselle säätiölle 
vuokralle Elä in tarhan puistoalueesta Helsingin kaupungissa n. 6.3 h:a käsit-
tävän, joulukuun 21 p:nä 1933 pä ivä t tyyn ka r t t aan n:o 1,435 kirjaimella S 
merki tyn stadionalueen sekä siihen l i i t tyvät , kirjaimilla g—h—i—j, 1—m— 
n—o ja p—r—s—t merki ty t etupiha-alueet seuraavin ehdoin: 

1) Vuokra-aika on vi is ikymmentä v u o t t a , ja lasketaan se alkavaksi 
t ammikuun 1 p:nä 1934, pää t tyen siis joulukuun 31 p:nä 1983. 

2) Vuotuinen vuokramaksu on sata markkaa , ja on se suori te t tava raha-
toimistoon vuosit tain lokakuun kuluessa. 

3) Vuokra-aluet ta on ensi sijassa käy te t t ävä urheilun ja voimistelun 
harjoi t tamiseen ja edistämiseen; sen ohessa voidaan aluet ta käy t t ää näytän-
töjen, juhlien ja kokousten sekä yleisten näyt te ly jen jär jestämiseen. 

4) Säätiön on rakennet tava kirjaimella S merkitylle alueelle urheilulinna 
kaupungin hyväksymien piirustusten mukaisesti . Sen ohella säätiöllä on 
oikeus, kaupungin niinikään hyväksymien piirustusten mukaisesti, rakentaa 
tälle alueelle ravintolahuoneistoja, voimistelu- ja terveydenhoitolaitoksia, 
kerhohuoneistoja urheiluseuroille sekä kilpailujen jär jes tämis tä var ten ta r -
koi te t tu ja toimistoja, niin myös huoneistoja urheilumuseota, postia, lennä-
t in tä , radiota, sanomalehdistöä, ensiapua ja mui ta tämänkal ta is ia , stadion-
toimintaan liittyviä tarkoi tuksia var ten. Asuinhuoneistoja on säätiöllä 
oikeus rakentaa ainoastaan sellaisia toimihenkilöitä varten, joiden alituinen 
läsnäolo paikalla on stadionin toiminnalle ja sen rakennusten hoidolle vält-
t ämä tön tä . 

Yksinomaan ansaitsemistarkoituksessa ei säätiö saa rakentaa mi tään 
huoneistoja. 

Muu osa vuokra-aluet ta etupihoineen, liikenneväylineen, käytävineen ja 
istutuksineen on säätiön toimesta tasoi te t tava j a pan tava kuntoon kaupungin 
hyväksymien piirustusten mukaisesti. 

5) Säätiön on ryhdy t t ävä suor i t tamaan kirjaimella S merki tyn alueen 
tasoitustöi tä viimeistään v:n 1935 kuluessa. Stadionin urheilulinnan rakennus-
työ t on aloitet tava viimeistään v. 1938, ja on t ä m ä n rakennuksen samoin 
kuin etupihojen oltava lopullisesti valmiina viimeistään v. 1943. 

6) Vuokra-alueella olevat e tupihat liikenneväylineen ja käytävineen 
säätiö saa kaupungin suostumukset ta sulkea ainoastaan stadionilla toimeen-
pantavien kilpailujen ja muiden tilaisuuksien ajaksi, kuitenkin ehdoin, e t tä , 
mikäli pallokentällä samanaikaisesti jä r jes te tään kilpailuja ta i mui ta tilai-
suuksia, on pallokentän yleisölle va ra t t ava tilaisuus käy t tää main i t tu ja 
etupihoja. 

7) Tarpeen vaatiessa on kaupungilla oikeus korvaukset ta käy t t ää sta-
dionin eteläpuolella olevaa, kirjaimilla g—h—i—j merki t tyä etupihaa. 
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8) Kaupungil la on oikeus korvaukset ta käyt tää , siitä hyvissä ajoin sää-
tiölle i lmoitet tuaan, urheilulinnaa ja vuokra-aluet ta kokonaisuudessaan yh-
tenä sunnuntai- ja kahtena arkipäivänä vuodessa. Tällöin kaupungin on 
kuitenkin säätiölle korvat tava t i laisuudesta joh tuva t suoranaiset kustan-
nukset . 

9) Milloin vuokra-alue sillä olevine laitoksineen joko kokonaisuudessaan 
tah i osittain luovutetaan toisten käytet täväksi , on, jos luovutusaika on yhtä-
jaksoisesti seitsemää päivää pitempi, t ähän hanki t tava kaupungin suostumus. 

10) Vuokra-alueen vuotuinen luovutusohjelma on laadi t tava yksissä 
neuvoin kaupungin kanssa siten, e t tä vuokra-alueelle, pallokentälle, Suomen 
messujen alueelle ta i Elä intarhan alueelle j ä r jes te t t ävä t t i laisuudet eivät 
maini t tavast i häiritse toisiaan. Erimielisyyksien sattuessa on kaupungilla 
asiassa ra tkaisuval ta . 

11) Vuokra-alueen luovuttamisesta kanne t tava maksu on määrä t t ävä 
siten, ettei siitä synny huomat tavia vuotuisia yli jäämiä sen jälkeen kun 
kaikki kulut on suoritet tu ja tarpeelliset poistot t eh ty . 

12) Vuokra-alueella olevat rakennukset , laitokset ja is tutukset on sää-
tiön pidet tävä hyvässä kunnossa. 

Säätiö on velvollinen pi tämään puh taana vuokra-alueeseen ra jo i t tuva t 
ka tuosuudet puoleen leveyteen ja poistamaan niiltä lumen. 

13) Joka kolmas vuosi t ah i tarpeen vaatiessa useamminkin to imit taa 
kaupunki kesä—syyskuussa vuokra-alueella katselmuksen, jo t t a saataisiin 
selville sen kunto ja selvitys vuokraehtojen täyt tämisestä ; toimituksen a jas ta 
on i lmoitet tava säätiölle hyvissä ajoin edeltäpäin. 

14) Säätiön tilit on vuosittain esi tet tävä kaupungin tarkas te t taviks i . 
15) Jos kaupunki vuokra-ajan kuluessa tarvitsee vuokra-alueen joitakin 

silloin r aken tamat t a olevia osia yleisten liikenneväylien rakentamis ta ta i 
muu ta julkista t a rve t t a varten, on säätiön korvaukset ta ja ilman et tä vuokra-
maksu sen vuoksi alenee luovute t tava ne kaupungille kuuden kuukauden 
kulu t tua irtisanomisesta. 

16) Kaupungilla on oikeus si joit taa ta i sallia muiden si joit taa yleisiä 
vesi-, viemäri- ja muita johtoja sekä niihin kuuluvia lai t tei ta vuokra-alueelle. 

17) Vuokrakauden pää ty t tyä on alueella sijaitsevat rakennukset ja lai-
tokset sekä niiden hoitoa ja käyt töä var ten hanki t tu ir taimisto luovute t tava 
korvaukset ta kaupungille. 

18) Kaupunk i si toutuu vi ipymät tä ryh tymään toimenpiteisiin sellaisen 
asemakaavanmuutoksen ja ton t t i j aon aikaansaamiseksi, jonka mukaisesti 
vuokra-alueen kirjaimella S merki t ty osa muodostetaan rakennustontiksi 
ja muu t osat urheilualueeksi; kustannukset t äs tä suori t taa kaupunki . 

19) Kaupunk i si toutuu v:n 1934—36 kuluessa raken tamaan vuokra-
alueelle johtavat , ka r t t aan kirjaimilla A—B, C—D, M—L, L—K, K—S, 
S—R ja E—G merki ty t t iet . Samoin kaupunki si toutuu rakentamaan t a r -
peelliset vesi-, viemäri-, kaasu- ja sähköjohdot vuokra-alueen rajoille saakka 
sitä mukaa kuin tässä maini tut t ie työt suoritetaan. Tienosa K—S on kui-
tenkin rakennet tava vasta sitten kun säätiö sitä tarvi tsee ja viimeistään 
heti urheilulinnan valmistut tua . 

20) Kaupunki si toutuu omalla kustannuksellaan si ir tämään vuokra-
alueella olevan puhdistuslaitoksen alueen ra jojen ulkopuolelle ennen t ammi-
kuun 1 p:ää 1937. 

21) Tähän vuokrasopimukseen perustuvaa vuokraoikeut ta säätiö ei saa 
siirtää kolmannelle henkilölle. 
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22) Jos säätiö olennaisilta kohdin rikkoo tämän vuokrasopimuksen mää-
räyksiä eikä kolmen kuukauden kuluessa kaupungin huomautettua asiasta 
ole ryhtynyt siitä aiheutuviin toimenpiteisiin, on vuokrasopimus rauennut, 
kaupungin sitä vaatiessa, ja joutuvat vuokra-alueella olevat rakennukset 
ja laitokset kaupungin omistukseen 17) kohdassa mainitulla tavalla. 

23) Tästä vuokrasopimuksesta joh tuva t r i i taisuudet ratkaisee kolmi-
jäseninen välimieslautakunta välimiesmenettelystä voimassa olevan lain 
mukaan . 

S t a d i o n - s ä ä t i ö n j a P a l l o k e n t t ä o s a k e y h t i ö n v ä l i n e n 
s o p i m u s . 

1) Yhtiö myy Stadion-säätiölle huvialueellaan olevan ravintolaraken-
nuksen 60,000 markasta , joka käteisesti maksetaan kohta sen jälkeen kuin 
työ t on aloitettu. 

2) Rakennus ta on tarkoi tus käy t t ää stadionin rakennustöiden aikana, 
kuitenkin siten, e t tä sivullisia ei päästetä rakennukseen niinä aikoina, jolloin 
Pal lokenttä osakeyhtiön alueella pidetään kilpailuja. 

3) Säätiö on oikeutet tu poistamaan rakennuksen milloin se itse niin 
tahtoo, m u t t a on säätiö oikeutet tu vuokra t ta p i tämään sitä nykyisellä paikal-
laan siihen asti, kuin stadionlinna on valmistunut . 

4) Säätiö si toutuu omalla kustannuksellaan poistamaan nykyisen aidan, 
mikäli se joutuu stadionin alueelle, sekä omalla kustannuksellaan rakennus-
ajaksi rakentamaan tiiviin puuaidan uudelle yhteiselle rajalle. 

5) Säätiö si toutuu, mikäli kaupunki sitä vaatii, vastaisuudessa rakenta-
maan mainitulle rajal le pysyväisen aitauksen, joka muodoltaan ja ulkonäöl-
t ään sopeutuu säätiön ta i yhtiön samankaltaiseen aitaukseen. 

6) Mikäli kaupunki on omalla kustannuksellaan rakentanut tien, joka 
kartassa on merki t ty kirjaimilla L—K—S—R, on säätiön ja yhtiön yhteisesti 
kunnossa- ja puhtaanapide t tävä ne osat maini tusta tiestä, jo tka eroi t tavat 
säätiön ja yhtiön vuokra-alueet toisistaan. 

7) Helpottaakseen toistensa toimintaa, myöntää kumpikin asianosainen 
toiselle oikeuden käy t t ää edellä maini t tua t ietä, jolloin aina on o te t tava huo-
mioon, e t tä toisen asianosaisen alueelle jär jes te t täviä tilaisuuksia ei häiritä 
siten, e t tä as iaankuulumat tomat henkilöt kyseistä t ie tä pitkin kulkevat toisen 
alueelle. 

Erinäisten alueiden vuokralleanto. Kaupunginval tuusto pää t t i 1 ) vuok-
ra ta Hietalahden sulkutelakka ja konepaja osakeyhtiölle tehdaskortteleissa 
n:ot 176 ja 177 sijaitsevat sen sulkutelakan laa jentamis ta j a uivan telakan 
hankkimista koskevassa sopimusehdotuksessa2) maini tut alueet D, F, G, 
H x ja H2

3), kirjaimella F± merki tyn vanhan sulkutelakan pohjoispuolella 
olevan yhtiön t ä y t t ä m ä n vesialueen sekä yhtiöllä jo aikaisemmin vuokralla 
olleet alueet C, Cx ja E sen suuruisina ja sellaisin ehdoin kuin kiinteistölauta-
kunnan pääpiir tei t täin edellä maini tun sopimusehdotuksen pohjalla sekä 
viimeksi main i t tu ja alueita koskevain aikaisempien vuokrasopimusten mu-
kaisesti l aad i tu t t amat vuokrasopimukset 4) kaupunginhalli tuksen erinäisiltä 
kohdin hieman muut t amina määräsivät . 

x) Kvsto 11 p. lokak. 7 §. — 2) Ks. v:n 1933 kert. s. 53. — 3) Vrt. tämän kert. s. 
4. — 4 ) Kvston pain. asiakirj. n:o 11. 
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Länt. Kaivopuiston tontin vuokralleanto. Kaupunginval tuusto päät t i 1 ) 
vuokra ta Svenska samskolan i Helsingfors nimiselle koululle jotakin yleistä 
rakennusta var ten vara tun Län t . Kaivopuiston länsikulmassa sijaitsevan 
tontin, joka ki inteistölautakunnan vuokrausasian yhteydessä laadi tu t tamassa 
asemakaavan muutospiirustuksessa 2) oli merki t ty kortteliksi n:o 234, j ä t t äen 
kaupunginhallitukselle tehtäväks i ryh tyä täs tä a iheutuvan asemakaavan 
ja ton t t i j aon muutosehdotuksen aikaansaamiseksi. Samalla oikeutettiin 
ki inteis tölautakunta aikanaan laat imaan tont t ia koskeva vuokrasopimus 
ehdoin, e t tä vuokra-aika oli 50 vuo t t a ja vuotuinen vuokra 45,000 markkaa , 
e t tä rakennusaika päät tyis i syyskuun 1 p:nä 1938 sekä e t tä tontille sen ku-
luessa rakennet tavaa kaksikerroksista rakennusta pohjakerroksineen, jonka 
teettämiseen nähden vuokraa jan tuli alistua mahdollisiin val tuuston ta i kau-
pungin rakennusjär jes tyksen vastaisiin määräyksiin, sai käy t t ää ainoastaan 
koulutarkoitukseen. 

Tontin luovuttaminen rakennustoimiston putkivalimon paikaksi. Kau-
punginvaltuusto päät t i 3 ) , e t tä X kaupunginosan korttelissa nro 283 oleva 
Sörnäisten ranta t ien ton t t i n: o 6 luovutettaisiin yleisten töiden lau takunnan 
käyte t täväks i 10 vuodeksi t ammikuun 1 prstä 1935 lukien 64,500 markan 
vuosivuokrasta rakennustoimiston katurakennusosaston putkivalimon siir-
tämis tä var ten sinne asuntotarkoituksi in vara tus ta Käpylän korttelista nro 
809, jossa se n. 15 vuoden a jan oli to iminut ahtaissa ja epäkäytännöllisissä 
oloissa. 

Hiilisataman varastoalueiden vuokralleanto. Yleisten töiden lau takunnan 
i lmoitet tua Saukonlaiturin ja tkeen rakennustöiden, jo tka l au takun ta v. 1932 
oli oikeutet tu suor i tu t tamaan varatöinä, valmistuvan heinäkuun 1 pr ään 
mennessä, joten sen varrelle j ä r j e s te ty t hiilivarastoalueet tällöin voitiin 
ot taa käytäntöön, kaupunginval tuusto pää t t i 4 ) : 

e t tä korttelista n:o 760 luovutettaisiin lokakuun 1 p:stä lukien toistai-
seksi yhden vuoden molemminpuolisin irt isanomisajoin 1,600 m2:n suuruinen 
alue vuokra t t a merenkulkuhallitukselle käyte t täväks i valtion j äänmur ta ja in 
hiil ivarastopaikkana ja e t tä merenkulkuhall i tus oikeutettaisiin vuokra-aikana 
korvaukset ta o t tamaan kaupungin vesijohdosta ve t tä j äänmur ta ja in tarpei-
siin; sekä 

et tä peruut taen aikaisemmin Helsingin makasiiniosakeyhtiön kanssa 
tehdyt , kortteleita n:ot 751, 752, 754, 755 ja 758 koskevat vuokrasopimukset5) 
heinäkuun 1 p:stä lukien samasta päivästä v:n 1944 heinäkuun 1 p:ään asti 
vuokrattaisi in yhtiölle maini tut korttel i t osittain uudestaanjär jes te l ty inä 
sekä uusi kortteli n:o 757 ja merenkulkuhalli tukselle luovutetun alueen vie-
ressä oleva osa korttelia n:o 760, kaikki 12 markan vuosivuokrasta m2:ltä. 

Sopimuksien laatiminen annett i in sa tamalau takunnan tehtäväksi . 
Kirkon rakentaminen Temppeliaukiolle. Kirkon si joit tamisesta Temppeli-

aukiolle julistetun kilpailun 6) toimeenpanon jälkeen kaupunginvaltuusto, 
kumoten aikaisemman päätöksensä aukion jä r jes tämises tä 7 ) , p ä ä t t i 8 ) luo-
vu t t aa sieltä kirkon rakentamis ta var ten ki inteis tölautakunnan laadi tut ta-
massaan asemapiirustuksessa ehdot taman, n. 4,300 m2:n suuruisen alueen, 
jonka lopullinen muoto ja pinta-ala määrät täis i in kirkon luonnospiirustusten 

Kvsto 14 p. maalisk. 10 §. — 2) Ks. tämän kert. s. 4. — 3 ) Kvsto 21 p. 
marrask. 17 §. — 4) S:n 23 p. toukok. 11 §. — 5) Ks. v:n 1923 kert. s. 31 ja v:n 1928 
kert. s. 23. — 6) Ks. v:n 1932 kert. s. 16. — 7) Ks. v:n 1930 kert. s. 58. — 8) Kvsto 
28 p. helmik. 10 §. 

Kunnall. kert. 1934. 2 
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tu l tua hyväksytyiksi , ehdoin, e t tä luovutet taval le alueelle ei saanut rakentaa 
muita rakennuksia kuin kirkon eikä sen yhteyteen sisustaa muita kuin kiin-
teistön hoitohenkilökunnalle tarpeellisia asuinhuoneistoja, että valtuustolle 
varat t i in oikeus t a rkas taa ja hyväksyä kirkon pi irustukset ja e t tä näiden oli 
va lmis tu t tava kahden vuoden kuluessa esillä olevan päätöksen teos ta ja 
kirkon rakennustöihin r y h d y t t ä v ä yhden vuoden kuluessa siitä, kun kau-
punki oli hyväksynyt pi irustukset , sekä e t tä valtuustolle varat t i in oikeus 
vastedes vahvis taa muu t luovutuksen yhteydessä tarpeelliset ehdot. 

Maalentokentän rakentaminen Helsinkiin. Sen sijaan, e t tä valt ioneuvoston 
v. 1932 Helsingin lentokentän perustamista ja s i joi t tamista tu tk imaan aset-
t a m a komitea yksimielisesti esitetyistä vaihtoehdoista pani ensi sijalle Tuo-
marinkylän kentän luovut tamisen tarkoitukseen, kaupunginhall i tus hanki t -
tuaan lisäselvitystä asiassa yleisten töiden lau takunnan ja kiinteistölauta-
kunnan mielipiteen mukaisesti asettui puol tamaan Tat tar isuon alueen käyt-
tämis tä siihen syystä, e t tä t ä t ä aluet ta oli p idet tävä siihen asemakaaval l ises i 
edellistä sopivampana 1 ) . Tämän jälkeen kaupunginval tuusto pää t t i 2 ) , e t tä 
kaupunki: 

1) ei luovuttaisi lentokentän paikaksi Tuomarinkylän kent tää , koska 
se tarvit taisi in kaupungin asutukseen, m u t t a luovuttaisi korvaukset ta lento-
kentäksi t a rv i t t avan , n. 55 ha:n suuruisen alueen Tat tar isuon viljelysalueesta 
Malmin kylästä, mikä alue ennen sopimuksen tekoa oli ka r t t aan merki t tävä , 
käyte t täväksi posti- ja siviili-ilmailuliikenteeseen, niin pitkäksi ajaksi kuin 
valtio katsoi sen tarpeelliseksi ja sitä käytet t i in sanot tuun tarkoitukseen, ei 
kui tenkaan 50 vuo t ta pidemmäksi ajaksi; jos aluetta ta i osaa siitä ei 5 vuoden 
kulu t tua ollut käy te t ty edellä maini t tuun tarkoitukseen, oli se korvaukset ta 
luovute t tava takaisin kaupungille; 

2) osallistuisi lentokentän kuivatus-, tasoitus-, pintavahvistus- ja nur-
metustöiden sekä kiitoteiden rakennuskustannuksi in 50 %:lla niiden todelli-
sista määristä, kuitenkin enintään 2,350,000 markalla; 

3) osallistuisi v:n 1939 loppuun saakka 50 %:lla niihin kustannuksi in, 
jo tka kent täpinnan mahdollisesti vä l t tämät tömäks i havai t tu l isävahvistus 
saat toi a iheut taa; 

4) rakentaisi yhdyst ien yleiseltä maant ie l tä lentokentän hallintoraken-
nukselle, valtion osallistuessa 50 %:lla rakennuskustannuksi in; 

5) kaatais i omalta alueeltaan metsän lentokentän ympäris töl tä 200 
m:n leveydeltä ja kahdeksaan i lmansuuntaan noususuhteessa 1: 15 800 m 
pitkien ki i tomatkojen loppupäästä laskien sekä sitoutuisi siihen, e t tä lento-
kenttäalueen ympäristölle kaupungin omistamalle maalle yhden kilometrin 
säteellä kentän keskipisteestä lukien rakennet tavien rakennusten ynnä mui-
den sinne tulevien rakenteiden tul i samoilla 200 m:n levyisillä alueilla, joilta 
metsä edellisen mukaan oli kaade t tava , olla sen kal tevuuden alapuolella, 
joka 800 m pitkien kiitoteiden loppupäästä nousi suhteessa 1: 15; 

6) oikeuttaisi valtion kaupungin kanssa erityisesti sovitulle lentokenttä-
alueen paikalle tai , jos se osoit tautui vä l t tämät tömäksi , sen väl i t tömään 
yhteyteen omalla kustannuksel laan m u t t a ilman kaupungille suor i te t tavaa 
korvausta r akennu t t amaan lentokonesuojia, hall intorakennuksia y.m. posti-
ja siviili-ilmailuliikennettä var ten ta rv i t t av ia laitteita; sotilaallisiin tarkoi-
tuksiin ta rv i t tavien rakennusten ja laitteiden rakentamisesta olisi kaupungin 
kanssa t eh tävä eri sopimus; sekä 

Yrt. v:n 1933 kert. s. 130 ja tämän kert. s. 125 ja kvston pain. asiakirj. n:o 6. — 
2) Kvsto 2 p. toukok. 6 § ja 23 p. toukok. 5 §. 
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7) luovuttaisi lentokentän hallinnan valtiolle, joten valtioneuvoston 
asiaksi jäi an taa lentokentän ja sen laitteiden käytöstä ohjeet, joita kaikkien 
kent tää käyt tävien ja siellä oleskelevien oli noudate t tava , samoin kuin mää-
rä tä lentomaksujen suuruus ja keneltä niitä oli per i t tävä; kaikki tulot lento-
kentäs tä lankeisivat valtiolle. 

Val tuu t taen kaupunginhall i tuksen ehdoin, e t tä 2) ja 4) kohdissa maini-
t u t t yö t suoritett i in loppuun v:n 1936 syksyyn mennessä, työn tek i jä t otett i in 
ensi sijassa Helsingin kaupungin työnväli tystoimiston välityksellä ja kau-
punki osaltaan sai valvoa 2) ja 3) kohdissa maini t tu jen töiden suoritusta, 
laat imaan edellä mainituista päätöksistä a iheutuvan sopimuksen valtion 
kanssa val tuusto päät t i : e t tä edellä maini t tu kaupungin avustus saataisiin 
suori t taa tarkoitukseen osoitetuista varoista sitä mukaa kuin työ t edistyivät, 
kuukausi t ta in t i l i tysten perusteella, jo tka kaupungin ase t tama edus ta ja tar-
kasti ja hyväksyi; e t tä mahdolliset rakennusaluet ta , työn laatua ta i t eh tävän 
sopimuksen oikeata tu lk in taa koskevat erimielisyydet saataisiin j ä t t ä ä väli-
miesten ratkaistaviksi helmikuun 4 p:nä 1928 välimiesmenettelystä annetun 
lain mukaisesti; sekä e t tä sopimus tulisi voimaan heti, kun se oli valtion 
t aho l t a hyväksy t ty . 

Alueiden luovuttaminen hautausmaiksi. Mooseksenuskoisen seurakunnan 
anot tua v. 1929 rahatoimikamaril le lähet tämässään kirjelmässä saada kau-
punginval tuuston päätöksen1) mukaisesti sille luvatun hautausmaa-alueen 
käyte t täväkseen ryhdyt t i in valmistelemaan asiaa, minkä yhteydessä myös-
kin yksityinen kreikkalais-katolinen seurakunta teki anomuksen alueen luo-
vut tamises ta seurakunnan jäsenten sekä vara t tomien venäläisten pakolaisten 
hautaamis ta varten. Tällöin kuitenkin edellä mainitussa val tuuston päätök-
sessä roomalais-katoliselle seurakunnalle samoin hau tausmaana käyte t täväks i 
luovute t tu alue ollen pelkkää kalliota havait t i in sopimattomaksi ta rkoi tuk-
seen m u t t a sen sijaan huomatt i in venäläisen sotaväen hautausmaas ta olevan 
melkoisia osia käy t t ämä t t ä , joista siis voitaisiin luovut taa alueita edellä mai-
nituille seurakunnille, minkä johdosta ki inteis tölautakunta laadi tu t t i useita 
hautausmaa-alueiden uudelleenjärjestelyehdotuksia, jonka jälkeen val tuusto 
ki inteis tölautakunnan l aad i tu t t aman kar tan n:o 1,449 mukaisesti päät t i 2 ) : 

luovut taa kartalle kirjaimilla A1B1C1D1 merki tyn alueen mooseksen-
uskoiselle seurakunnalle hautausmaaksi , niin kauaksi aikaa kuin aluet ta käy-
te t t i in hautaustarkoi tukseen, sekä sen yhteydessä kaupungin kustannuksella 
siirtää maini tun alueen itäpuolella sijaitsevan osan vanhaa kiviaitaa uudelle 
aluerajalle, rakentaa tien ja vesijohdon aluerajalle, kuitenkin vasta silloin, 
kun Sivutie niminen ka tu rakennett i in, puhdis taa luovute t tavan alueen lou-
naiskulman sekä seurakunnan kustannuksella ja sen hyväksymän sopimuksen 
mukaisesti to imi t taa alueen täy t tämisen hiekalla; 

luovut taa kirjaimilla F .G.H.I . merki tyn alueen roomalais-katoliselle 
seurakunnalle hautausmaaksi niin kauaksi aikaa, kuin aluet ta käytet t i in 
hautaustarkoitukseen, ehdoin, e t tä alueella olevat hautakive t ja -ristit siir-
rett i in seurakunnan toimesta vahingoi t tumat tomina venäläisen sotaväen 
hautausmaa-alueelle; 

luovut taa kirjaimilla F . I .R.S. merki tyn alueen yksityiselle kreikkalais-
katoliselle seurakunnalle 40 vuoden ajaksi hau tausmaana käyte t täväksi , 
edellytyksin, et tä , ellei hau tausmaa ta hoidettu kaupungin hyväksymällä 

*) Vrt . v:n 1917 kert. s. 7. —2) Kvsto 14 p. maalisk. 4 §. 
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tavalla, oli alue 5 vuoden kulu t tua kaupungin tekemästä ilmoituksesta luo-
vu te t t ava takaisin kaupungille; sekä 

kehoit taa kaupunginhall i tusta ryh tymään toimenpiteisiin täs tä joh tuvan 
asemakaavanmuutoksen aikaansaamiseksi. 

Edellä kerrotun val tuuston päätöksen johdosta vara tuomari L. Poh-
janheimo oli j ä t t ä n y t valtioneuvostolle vali tuskirjelmän, jossa hän anoi, 
e t tä valtioneuvosto ryhtyisi toimenpiteisiin val tuuston päätöksen kumoami-
seksi ja asian saattamiseksi uuden tutkimisen ja päät tämisen alaiseksi sekä 
heti keskeyttäisi päätöksen täytäntöönpanon, koska päätös, koskien kaupun-
gille kuuluvan kiinteän omaisuuden luovut tamis ta niin, e t tä se supisti ja 
muu t t i kaupungin oikeutta siihen, kunnallislain 41 §:n nojalla olisi ollut alis-
t e t t ava valtioneuvoston tu tk i t tavaks i , koska kyseiset alueet olivat väl t tä-
mä t tömä t Töölön kaupunginosan puistojentarpeen tyydyt tämiseksi sekä 
koska alueiden luovut taminen hautausmaaks i edellä mainituille kaupungin 
seurakunnille loukkasi evankelis-luterilaisen asukasenemmistön oikeuksia, 
joka sekin kaupungin hautausmail la vallitsevan t i lanpuut teen ja hautapaik-
kain kalleuden vuoksi oli pakote t tu käy t t ämään Malmin hau tausmaata . 

Maaherran sisäasiainministeriön toimeksiannosta kehoi tet tua val tuustoa 
val i tuskir jelmän johdosta an tamaan selityksen sekä samalla i lmoit tamaan 
oliko val tuusto pää t t äny t alistaa valituksenalaisen päätöksen valtioneuvos-
ton tu tk i t t avaks i ja vahvis tet tavaksi , val tuusto esitti1), ettei valtioneuvosto 
ottaisi puheena olevaa vali tusta asiallisesti käsiteltäväkseen. Valtuusto ei ollut 
pää t t äny t pyy tää edellä maini t tua valtioneuvoston vahvistusta , koska t ämän 
perusteena oleva edellä maini t tu kunnallislain säännös tarkoi t t i ainoastaan 
sellaisen kaupungin kiinteän omaisuuden luovut tamista , joka oli jou tunut sen 
hal tuun lahjoituksen ta i tes tament in kau t t a ja oli määrä t ty erikoiseen 
kaupungin yleistä hyötyä ta rko i t tavaan tarpeeseen, sekä se oli käytännössä 
vaki in tunut sellaiseksi, ettei alistamisvelvollisuus missään tapauksessa kos-
kenut vahvis te tun asemakaavan alueella olevaa lahjoi tusmaata , sitä vähem-
män kun oli kysymys ainoastaan sellaisen maan käyttöoikeuden luovut tami-
sesta. Oli myös o te t tava huomioon, e t tä laadi t tavan muutosehdotuksen mu-
kaan ainoastaan puheena olevassa val tuuston päätöksessä maini tut alueiden 
osat säilyttäisivät hau tausmaan luonteen, jo ta vastoin hallituksen lokakuun 
10 p:nä 1917 vahvis taman asemakaavan mukaan hautausmaiksi käyte t tä -
väin alueiden muu osa luovutettaisiin puistoksi. Lisäksi oli huomat tava , 
e t tä jos val tuuston päätöksen harkit t i in olevan sitä laatua, ettei alistaminen 
ollut tarpeellinen, vali tuskirjelmä oli kunnallislain 43 §:n 1 kohdan mukaan 
ka tso t tava jä te tyksi väärälle viranomaiselle sekä e t tä va l i t ta ja joka tapauk-
sessa oli laiminlyönyt maini tun lain 43 §:n 1 ja 4 kohdan mukaan 14 päivän 
pituisen val i tusa jan huomioonottamisen. 

Myöhemmin sisäasiainministeriö ilmoitti2), e t tä koska kyseistä valtuus-
ton päätöstä ei ollut alistettu valtioneuvoston vahvis te t tavaksi eikä valtio-
neuvostolle kuu lunut muussa yhteydessä o t taa asiaa tu tki t tavakseen, vali-
tuskir jelmä ei an tanu t ministeriölle toimenpiteen aihetta. 

Lapinlahden ranta-alueen luovutus. Kaupungin suomalaisten ja ruotsa-
laisten evankelis-luterilaisten seurakuntain kirkkohall intokunnan anot tua, 
e t tä seurakunnille luovutettaisi in kaupungin niille vuokraaman vanhan hau-
tausmaan ja Hietaniemen silloisen vuokra-alueen välinen Lapinlahden poh-

Kvsto 13 p. kesäk. 7 §. — 2) S:n 19 p. syysk. 2 §. 
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joisrannan kaistale, jonka vuokrasopimus1) pää t ty i v:n 1933 lopussa, kau-
punginval tuusto pää t t i 2 ) korvaukset ta luovut taa seurakunnille uuteen hau-
tausmaahan l i i tet täväksi ka r t t aan lähemmin merkityn, hau tausmaan etelä-
r a j an ja nykyisen rantavi ivan välisen alueen. Luovutus tapahtuis i muuten 
varsinaisen hautausmaa-alueen suhteen voimassa olevin ehdoin, paitsi e t tä 
ainoastaan ka r t t aan kirjaimilla A ja B merk i t ty jä alueita sai käy t t ää hau-
taustarkoituksi in, e t tä kaupungille jäi oikeus esteettä rakentaa luovutet ta-
van alueen ulkopuolelle ranta t ie ja toimeenpanna korvaukset ta alueen ra ja -
jär jes te lyjä , jos havait t i in tien sijoituksen sitä vaat ivan, sekä e t tä hautaus-
maa-alue ranta t ien va lmis tu t tua aidatti in koristeellisella kaupungin hyväk-
symällä aidalla. 

Tonttivuokrien alentaminen. Huonossa taloudellisessa asemassa olevien 
Asunto-osakeyhtiö Eura ja Asunto-osakeyhtiö Euranl inna nimisten yhtiöi-
den, joilla oli vuokralla edellisellä Vallilan korttelissa n:o 582 sijaitseva tont t i 
n:o 92 ja jälkimmäisellä saman korttelin ton t t i n:o 5, päärahoi t ta jan , Poh-
joismaiden yhdyspankki osakeyhtiön, luva t tua alentaa niille myöntämiensä 
lainojen korot 6 1/2 %:iin sekä myöntää uu t t a luottoa samoin koroin edelly-
tyksin, e t tä kaupunki alensi tont t ivuokransa koko jäljellä olevaksi vuokra-
kaudeksi 50%:lla, yht iöt tekivät t ä t ä koskevan anomuksen 3 ) . Tämän joh-
dosta kaupunginval tuus to pää t t i 4): 

e t tä Asunto-osakeyhtiö Euran vuokrasar ja alennetaan v:n 1934—59 
väliseksi ajaksi siten, e t tä se v. 1934—44 oli 50,000 markkaa , v. 1945—54 
62,500 markkaa ja v. 1955—59 75,000 markkaa vuodessa; e t tä yhtiön vuokra-
sar ja jäljellä olevaksi vuokrakaudeksi arvioidaan vuokrasopimuksessa edel-
lytetyin tavoin asetetun sovintolautakunnan toimesta, jolloin arvioimisen 
perusteena käyte tään niitä tont t ia rvoja ta i tont t ivuokria , joita kaupunki 
käy t t ää luovuttaessaan uusia vastaavanlaisia ton t te ja , huomioonottaen ton-
t in asema uusiin tont te ihin verraten; ja e t tä ton t t ivuokran alennus on voi-
massa ainoastaan niin kauan kuin ton t t i ja sillä olevat rakennukset ovat 
nykyisen Asunto-osakeyhtiö Euran hallussa; sekä 

e t tä Asunto-osakeyhtiö Euranl innan tont t ia koskeva ton t t ivuokrasar ja 
vahvis te taan jäljellä olevaksi vuokrakaudeksi niin, e t tä vuokra on v. 1934 
110,000 markkaa , v. 1935—37, 140,000 markkaa , v. 1938—44 190,000 mark-
kaa, v. 1945—54 235,000 markkaa , v. 1955—64 280,000 markkaa , v. 
1965—74 335,000 [markkaa, v. 1975—84 390,000 markkaa ja v. 1985—99 
450,000 markkaa vuodessa. 

Uunisaaria koskeva vuokrasopimus. Ki inte is tölautakunta valtuutet i in 5) 
p identämään Uunisaar ten 6 ) vuokraajan Suomen väri- ja vernissatehdas osake-
yhtiö — Finska färg- och fernissfabriks aktiebolaget nimisen yhtiön vuokra-
sopimus, jonka mukaan kaupunki oli oikeutet tu kolmen kuukauden irtisano-
misen jälkeen saamaan hal tuunsa saarista tarvi tsemansa ranta-alueet , kuu-
della vuodella nykyisen vuokrasopimuksen päät tymisestä , joulukuun 31 
p:stä 1936 lukien, jolloin vuosivuokra samalla alennettiin 10,000 markkaan. 

Ruotsalaisen teatterin laajentaminen. Kaupunginval tuusto p ä ä t t i 7 ) ilmoit-
t a a hyväksyvänsä Nya teaterhusaktiebolaget nimisen yhtiön valtuustolle 
sen aikaisemman päätöksen 8) mukaisesti tarkaste t taviks i ja hyväksyt täviksi 
j ä t t ä m ä t ruotsalaisen teat ter in nykyisen teat ter i ta lon perusteellisen kor-
jaamisen ja osittaisen laajentamisen käs i t tävät piirustukset. 

' Ks. v:n 1909 kert. s. 28. —2) Kvsto 19 p. syysk. 17 §. — 3) Kvston pain. asiakirj. 
n:o 4. —4) Kvsto 28 p. helmik. 12 §. — 5 ) S:n 11 p. huhtik. 7 §. — 6) Vrt. myös tämän 
kert. s. 32 —7) Kvsto 23 p. toukok. 22 §. —8) Ks. v:n 1919 kert. s. 5. 
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Messurakennuksen piirustusten ja kustannusarvion hyväksyminen. Kau-
punginvaltuusto pää t t i 1 ) hyväksyä Osuuskunta Suomen messujen es i t tämät 
messuhallin lopulliset piirustukset, joissa liian alhaisten ennakkolaskelmien 
jälkeen odo t tamat toman suurien rakennuskustannusten johdosta oli ollut 
pakko huomat tavas t i supistaa alkuperäistä rakennusohjelmaa, sekä n. 
10,200,000 markkaan pää t tyvän kustannusarvion. 

Yhteisen palomuurin rakentaminen kahdelle tontille. Asunto-osake-
yhtiö Pergola bostadsaktiebolag nimisen yhtiön anot tua saada rakentaa 
X I I I kaupunginosan korttelissa n:o 433 omistamansa Väinämöisenkadun 
tont in n:o 29 ja kaupungin omistaman raken tamat toman naapuri tont in , 
Mechelininkadun n:on 5, rajalle yhteisen palomuurin, joka rakennettaisiin 
keskelle ton t t i r a jaa , jolloin se ulottuisi 30 cm kaupungin tontille, kaupungin-
val tuusto oikeut t i 2 ) ki inteistölautakunnan yhtiön kanssa laat imaan sekä sen 
kustannuksella maistraat in pöytäki r jaan ja kaupungin ton t t ik i r jaan merki-
t y t t ä m ä ä n sopimuksen palomuurin rakentamisesta edellä mainitulla tavalla. 

Bensiinin]akeluaseman rakentaminen.Teurastamolautakunta oikeutettiin3) 
luovut tamaan teuras tamon alueelta Nobel-Standard osakeyhtiö Suomessa 
nimiselle yhtiölle paikka bensiininj akeluaseman rakentamiseksi varsinkin 
sellaisia lihaa ja t euraskar jaa teuras tamoon tuovia autoja varten, jo tka kauan 
joutu iva t laitoksen alueella odottelemaan sen avaamista ja vuoroaan. Sopi-
mus tehtäisiin vuodeksi kerrallaan ja l au takunta määräisi vuosivuokran. 

Yksityistä raidetta koskevan sopimuksen ehtojen muuttaminen. Osuus-
tukkukauppa niminen toiminimi oli i lmoit tanut aikovansa rakentaa kortteliin 
n:o 288 suuren, sinne johtavien raiteiden li ikennettä 35—40 milj. kg vuodessa 
lisäävän myllylaitoksen anoen sen johdosta, e t tä nykyinen raideyhteys4) 
kortteliin sitouduttaisiin pysy t t ämään ilman irt isanomisehtoa valmista-
vissa neuvotteluissa laadi tun ehdotuksen mukaisesti, kuitenkin siten, e t tä 
saatiin rakentaa nykyisestään suuresti l isääntyvää täysien ja tyh j ien vaunu-
jen ra ide tarve t ta t y y d y t t ä v ä lisäraide, jos nykyinen läpikulkuraide Kaiku-
kadun kohdalta katkaisti in suunnitellun uuden satamaraideverkoston val-
mis tu t tua ja sisääntuloraiteiden si i rryt tyä Sörnäisten niemelle kaasu teh taan 
ja meren välille. Lisäksi toiminimi anoi, e t tä sen ja yhdessä sen kanssa rai-
te i ta myöskin kortteliin n:o 289 liikennöivän Osuusliike Elannon kanssa teh-
täisiin täs tä a iheutuva uusi sopimus 5). Kaupunginval tuusto p ä ä t t i 6 ) suostua 
anomukseen 30 vuodeksi, edellytyksin, e t tä kyseinen myllylaitos rakennet t i in 
ja pidettiin toiminnassa sekä ehdoin, e t tä toiminimi si toutui sallimaan kau-
pungin tehdä sellaisia yksityisten raiteiden ta i mui ta muutoksia, jo tka eivät 
oleellisesti vähentäneet raideyhteyden sopivuutta tarkoitukseensa. 

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

ja kunnossapitoa koskevat kysymykset. 
Tuberkuloottisten naisten asuntolan järjestäminen. Ottaen huomioon, 

e t tä tällä tavoin voitaisiin jä r jes tää asuntoja useammalle tuberkuloottiselle, 
kaupunginval tuusto pää t t i 7 ) muu t t aa aikaisempaa päätöstään 8 ) , jonka mukai-
sesti Loviisankadun 6—8:ssa olevaa asuntotaloa olisi käy te t t ävä sellaisten 

x) Kvsto 29 p. elok. 26 §; vrt . myös v:n 1933 kert. s. 11 ja tämän kert. s. 39..— 
2) Kvsto 23 p. toukok. 9 §. — 3) S:n 29 p. elok. 22 §. — 4) Ks. v:n 1926 kert. s. 149. — 
5) Vrt. v:n 1920 kert. s. 28. — 6) Kvsto 31 p. lokak. 25 §. — 7) S:n 29 p. elok. 18 §. — 
8) Ks. v:n 1922 kert. s. 18. 


