
II. Kaupunginhallitus. 

Kaupunginhallituksen kokoonpano. Kaupunginhallitukseen kuuluivat 
kaupunginjohtaja ylipormestari A. Tulenheimo sekä apulaiskaupunginjohta-
ja t rahatoimenjohtaja V. Hupli, hänen kuoltuaan filosofiantohtori lakitieteen-
kandidaatt i J . Helo, kiinteistöjohtaja insinööri E. von Frenckell, teknillinen 
johtaja insinööri E. Moring, sosiali- ja opetusasiain johta ja filosofianmaisteri 
J . W. Keto samoin kuin kaupunginvaltuuston v:ksi 1934 valitsemat jäsenet 
filosofianmaisteri G. Estlander, toimistonjohtaja J . E. Janatuinen, lakitieteen-
kandidaatt i G. Norrmen, pankinjohtaja E . Hj . Rydman, toimit taja Y. Räisä-
nen, sähköteknikko V. V. Salovaara, toimit taja C. Sundström, lääketieteen-
tohtori E. Suolahti ja rakennusmestari I. W. Udd. 

Kaupunginkanslia 1). Kaupunginsihteerinä toimi filosofianmaisteri 
K. Rein. Kansliasihteereinä olivat varatuomari A. Blomberg, filosofianmaiste-
rit G. Brotherus ja A. Danielson sekä varatuomarit E. Mantere ja T. Nord-
berg. Viimeksi mainitun erottua toimestaan syyskuun 1 p:nä valittiin hänen 
tilalleen varatuomari J . Ståhlberg, joka astui virkaan marraskuun 5 p:nä. 
Ylimääräisenä virkailijana toimi filosofianmaisteri O. Wiherheimo ja kirjaa-
jana neiti I. Heikel. Kaupunginkanslian henkilökuntaan kuului sitä paitsi 
viisi vakinaista ja kaksi ylimääräistä kanslistia. Kaupungin painatustöiden 
valvojana oli ent. kir japainonjohtaja T. Artman ja hänen apulaisenaan 
V. Stenman. 

Kaupunginhallituksen asiamiesosaston henkilökunnan muodostivat kau-
punginlakimies, molempain oikeuksien kandidaatt i E.Cavonius, ja asiamies, 
varatuomari V. Merivirta, sekä kaksi konttoriapulaista. 

Kokoukset. Kaupunginhallituksella oli kertomusvuonna 66 ja sen yleis-
jaostolla 51 kokousta. Pöytäkir jain yhteenlaskettu pykäläluku oli 6,268, 
siitä hallituksen yleisten kokousten 2,184 ja sen yleisjaoston 4,084, joista 
viimeksimainituista 2,566 koski verotusasioita. Lähetet tyjen kirjeiden luku 
oli 1,200, siitä 730 verotusasiakirjettä. 

Kaupunginhallituksen vuoden varrella käsittelemistä asioista mainitaan 
tässä seuraavat: 

A. Kaupungin kiinteää omaisuutta koskevat asiat. 
1. Kiinteän omaisuuden hankintaa, luovutusta ja käyttöoikeutta 

koskevat asiat. 

Filppus nimisen tilan erään osan ostaminen. Päättäessään 2) ostaa teh-
tailija V. Langilta osan Filppus nimistä tilaa kaupunginvaltuusto ei tarkkaan 
määritellyt mainittua erottamatonta aluetta eikä sen rajoja. Jo t t a alueen 
erottaminen voitaisiin suorittaa ja lainhuudatus saada kaupunginhallitus 
määrit teli3) mainitun alueen seuraavasti: Kaupunginvaltuuston huhtikuun 

Ks. myös tämän kert. s. 209. —2) Ks. tämän kert s. 8. —3) Khs 11 p. toukok. 870 §. 
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11 p:nä 1934 tehtai l i ja Viktor Langil ta ostet tavaksi pää t t ämä alue käsi t tää 
Filppus R N 7214 nimisestä Helsingin p i tä jän Malmin kylässä sijaitsevasta tilas-
t a erote t tavan Stormossa ängsskifte nimisen t i luspalstan, mikä sijaitsee n.s. 
Tattarisuolla ja jo ta ra jo i t t aa pohjoisessa Tapaninkylän tilukset, itäpuolella 
Örskis R N 3 niminen Malmin kylään kuuluva tila, eteläpuolella Karls R N n: o l 3 , 
Brusas R N 62 ja Päls R N l 4 nimiset Malmin kylään kuuluvat t i lat sekä länsi-
puolella Ströms R N 4 niminen myöskin Malmin kylän tila ollen maini t tu Stor-
mossa ängsskifte niminen alue v. 1906 vahvistetussa isonjaon järjestelyssä 
laaditussa kartassa merki t ty pyykkien n:ot 135, 136, 137 ja 138 sekä etelässä 
maant ien ra joi t tamaksi . 

J. Tallbergin perillisten, Aktiebolaget Julius Tallberg osakeyhtiön ja kau-
pungin väliset sopimukset. Asiamiesosaston kaupunginval tuuston päätöksen1) 
nojalla laat iman ehdotuksen J . Tallbergin perillisten ja Aktiebolaget Julius 
Tallberg osakeyhtiön kanssa tehtäviksi sopimuksiksi kaupunginhall i tus 
hyväksy i 2 ) . 

Nikkilän sairaalan vedenottamo. Sitten kuin sisäasiainministeriö syyskuun 
22 p:nä antamallaan päätöksellä oli myöntäny t kaupungille luvan pakko-
lunastusteitse hankkia erinäisistä Sipoon p i tä jän tiloista tarpeellisen maa-
alueen vesijohdon vetämiseksi uudesta vedenot tamosta Nikkilän sairaalaan, 
kaupunginhall i tus antoi 3) kaupunginlakimiehen tehtäväksi ryh tyä tarpeelli-
siin toimenpiteisiin pakkolunastuksen toteuttamiseksi . 

Pää t e t t i i n 4 )hyväksyä asutushal l i tuksenlaat ima ehdotus kauppakir jaksi , 
joka koski n. 1,500 m2:n suuruisen alueen ostamista Nikkilän sairaalan uu t t a 
vedenot tamoa var ten valtion omistamasta Sipoon p i tä jän Staffas nimisestä 
virkatalosta 15,000 markan suuruisesta kauppahinnas ta . 

Tilusvaihtoja koskevat kysymykset. Kaupunginhall i tus pää t t i 5 ) olla käyt-
t ä m ä t t ä val i tusoikeuttaan n.s. suuressa tilusvaihdossa valtiolle luovu te t tu ja 
alueita koskevissa maanmit taustoimituksissa. 

Puolustusministeriön i lmoitet tua valtioneuvoston heinäkuun 5 p:nä 
suostuneen Tilkan sotilassairaala-alueen jär jes te lyä koskevaan kaupungin-
val tuuston esitykseen6) kaupunginhall i tus pää t t i 7 ) an taa sopimuksen laa-
timisen asiamiesosaston tehtäväksi . Vaihtosopimus, joka al lekir joi tet t i in8) 
lokakuun 24 p:nä, sisälsi m.m. määräyksen, e t tä kaupungille siirtyvällä 
alueella sijaitsevat valtion rakennukset ja lait teet saivat j äädä paikoilleen 
siksi, kunnes kaupunki aluetta tarvitsee. 

Rautat iehal l i tuksen ase t tamaan t i lusvaihtotoimikuntaan kuuluvain 
kaupungin edustajain t iedustelun johdosta kaupunginhall i tus p ä ä t t i 9 ) ilmoit-
t a a rautatiehalli tukselle, ettei kaupunki ollut halukas vas taano t t amaan 
P i t ä j änmäen rautat ieaseman läheisyydessä olevaa vanhaa rauta t iea lue t ta 
rauta t ien oikaisua var ten luovutetun n. 14,260 m2:n suuruisen alueen vastik-
keeksi. 

Asiamiesosaston tehtäväksi annett i in 10) kaupungin puolesta laatia sopi-
mus kaupunginval tuuston pää t t ämäs tä aluevaihdosta valtion kanssa posti-
talon rakentamiseksi. 

Kaupungingeodeetin t eh tyä selkoa Haagan tilan vaih tamis ta Helsingin 
evankelis-luterilaisten seurakuntien omistamiin tiloihin koskevasta tilus-

Ks. v:n 1933 kert. s. 24. — 2) Khs 7 p. kesäk. 1,084 §. — 3) S:n 12 p. huhtik. 697 § 
ja 4 p. lokak. 1,633 §. — 4) S:n 28 p. jouluk. 2,170 §; ks. myös tämän kert. s. 8. — 
5) Khs 3 p. toukok. 820 §. — 6) Ks. tämän kert. s. 11. — 7) Khs 9 p. elok. 1,313 §. — 
8) S:n 1 p. marrask. 1,767 §. —9) S:n 29 p. marrask. 2,010 §; ks. myös tämän kert. s. 221.— 
10) Khs 28 p. kesäk. 1,197 §. 
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vaihtotoimituksesta kaupunginhall i tus päät t i 1 ) , ettei siitä ollut kaupungin 
puolesta val i te t tava. 

Salmisaaren tontin myynti. Pääte t t i in 2) kehoi t taa asiamiesosastoa laa-
t imaan Osakeyhtiö Alkoholiliike aktiebolagin ja kaupungin välinen kauppa-
kir ja korttelin n:o 781 tehdastont in n:o 6 myymisestä3) kaupunginval tuuston 
tekemän päätöksen 4) mukaisesti huomioonottaen, e t tä kauppahinnasta oli 
suori te t tava 6.4 milj. markkaa heti val tuuston päätöksen tu l tua lainvoimai-
seksi, mu t t a e t tä itse kauppaki r ja oli al lekir joi tet tava vasta asemakaavan-
muutoksen tu l tua vahvistetuksi . 

Apollonkadun tontin n:o 9 A myynti. Kaupunginhal l i tus o ikeut t i 5 ) kiin-
te is tö lautakunnan myymään Apollonkadun tont in n:o 9 A arkki teht i S. Kuh-
lefeltille vapau t t aen samalla kyseisen tont in tavanmukaises ta rakennus-
velvollisuudesta. 

Degerön vesialueen jako. Kaupungin edus ta jaa Degerön vesialueen jakoa 
tarkoi t tavassa toimituksessa, kamarineuvos W. O. Lilleä, kehoi te t t i in 6 ) 
k ie l täytymään hyväksymästä jakoperus te t ta , rauhoituspiirien si joitusta ja 
jyvi tystä , jolloin asia näiltä kohdin jakolaitoksesta annetun asetuksen 113 
§:n 2 kohdan mukaan joutui maanjako-oikeuden ratkaistavaksi . 

Tilojen erottaminen itsenäisiksi. Kaupunginhal l i tus pää t t i 7) antaa 
asiamiesosastolle tehtäväksi ryh tyä taloustirehtööri V.Langilta ostetun sekä 
kaupungille luovute t tu jen Laut tasaaren tilojen erot tamista tarkoi t tavi in 
toimenpiteisiin. 

Saatuaan kaupungingeodeetin Kulosaaren kirkkotontin erottamistoimi-
tus t a koskevan selonteon kaupunginhal l i tus pää t t i 8 ) , ettei to imi tukses ta 
ollut kaupungin puolesta val i te t tava. 

V. 1919 rouva L. Pfauder osti maa-alueen Boxbacka yhtiöltä, alueen 
erottamisen jäädessä to imeenpanemat ta ja erottamisoikeuden kiinnittä-
mät tä , ja luovutt i sen si t temmin prokuristi J . O. A. Höferille, joka anoi e t tä 
kaupunki , jolle Boxbacka yhtiön koko omaisuus oli si ir tynyt, suostuisi kysei-
sen alueen erottamiseen. Kaupunginhall i tus päät t ikin 9) i lmoittaa suostu-
vansa ositukseen edellytyksin, et tä anoja suorittaisi kaupungin kulujen 
y.m. korvauksena 100 markkaa. 

Eräiden Oulunkylän tilojen yhdistäminen. Kaupunginhall i tus pää t t i 10) 
kehoit taa kaupunginlakimiestä ryh tymään Oulunkylän kunnassa sijaitsevien 
kruununti la in luontoisten tilojen Nybondas R N 51 ja 52 sekä perintötilain 
luontoisten tilojen Lands-Kät tby R N l1 9 , Landboas R N 1, Monsas R N 21, 
Monsas R N 22, Hästföreningens t r avbana R N 26, Britas R N 3 ja Hästföre-
ningens t ravbana 31 yhdistämisestä aihetuviin toimenpiteisiin. 

Stadionin vuokra-alue. Pääte t t i in 1 1 ) va l tuu t taa ki inteis tölautakunta 
Aktiebolaget Bollplan nimisen yhtiön kanssa laat imaan alueen luovut tamis ta 
stadionia var ten koskevassa kaupunginval tuuston päätöksessä edellytetty 
vuokrasopimus erään maakaistaleen luovuttamiseksi stadionin tarpeisiin. 

Vuokraoikeuksien lunastaminen pakkohuutokaupalla12). Kaupunginhall i tus 
pää t t i va l tuu t t aa kaupunginlakimiehen tai t ämän määräämän henkilön toimi-
tet tavissa pakkohuutokaupoissa huu tamaan kaupungille Kumpulan korttelin 
n:o 935 tont in n:o 43 13) vuokraoikeuden ynnä tontilla olevat rakennukset 

Khs 8 p. marrask. 1,822 §. — 2) S:n 28 p. kesäk. 1,199 §. — 3) S:n 3 p. toukok. 
826 §. — 4) Ks. tämän kert. s. 11. — 5) Khs 28 p. maalisk. 608 §. — 6)S:n 22 p. maalisk. 
573 §. — 7) S:n 24 p. toukok. 968 § ja 26 p. heinäk. 1,285 §; ks. myös tämcän kert. s. 8 ja 
95. —8) Khs 8 p. marrask. 1,823 §; ks. myös v:n 1930 kert. s. 19. — 9) Khs 27 p. syysk. 
1,558 §. — 10) S:n 29 p. marrask. 2,005 §. — n ) S:n 28 p. kesäk. 1,198 §. — 12) Ks. niyös 
tämän kert. s. 13. — 13) Khs 18 p. tammik 144 §. 
Kunnall. kert. 1934. 7 



98 II. Kaupunginhallitus. 

niin korkeasta hinnasta, et tä sen saa tavat tul ivat turvatuiksi , sekä asiamies-
osaston asiamiehen huu tamaan Kumpulan korttelin n:o 927 tont in n:o 71 
vuokraoikeuden ja rakennukset niin korkeasta hinnasta, e t tä kaupungin saa-
t a v a t tu l iva t turvatuiksi , mikä päätös, siinä tapauksessa et tä kauppa syntyi, 
oli a l is tet tava kaupunginval tuuston hyväksyt täväksi , korttelissa n:o 572 ole-
van Pasi lankadun asuntotontin n:o 29 2) vuokraoikeuden ynnä omistusoikeu-
den alueella oleviin rakennuksiin yhteensä enintään 8,900 markasta , sekä kort-
telissa n:o 915 sijaitsevan Toukolantien tont in nro 41 3) hallintaoikeuden ynnä 
omistusoikeuden sillä oleviin rakennuksiin sellaisin ehdoin, et tä kaupungin 
saa tava t tu l ivat valvotuiksi, ollen täs tä , jos kauppa syntyi, t eh tävä kau-
punginhall i tukselle eri esitys. 

Humallahden vuokra-alueen käyttö. Ki inteis tölautakunnan ehdotuksen mu-
kaisesti kaupunginhall i tus pää t t i 4 ) antaa sairaalahallitukselle käyttöoikeuden 
k a r t t a a n ta rkemmin merki t tyyn osaan Humallahden puisto-aluetta ehdoinr 

et tä sairaalahallitus pi tää alueen kunnossa hoitamalla alueella olevia 
käytäviä , is tutuksia ja nurmikoita; 

et tä sairaalahallitus oikeutetaan eris tämään alue asettamalla sopiville 
paikoille pääsykiel totauluja ja tarpeen vaatiessa a i taamaan alue matalilla 
paaluilla ja rautalangalla, kuten kaupungin is tutukset yleensä aidataan; 
säle- y.m. sen kaltaisella aidalla aluet ta ei saa aidata; 

et tä sairaalahallitus luopuu käyttöoikeudestaan puheena olevaan aluee-
seen saatuaan tiedon siitä, e t tä alue aiotaan l i i t tää muuhun yleiseen puisto-
alueeseen, ja on t ämä luovutus toimeenpantava siitäkin huolimatta , et tä 
alueella olevat rakennukset ovat luovutusaikana edelleen sairaalahallituksen 
hoidossa; sekä 

e t tä sairaalahallitus merkitsee menoarvioonsa t i l i tysmenona puheena 
olevan alueen vuokraa 22,400 markkaa. 

Ranta-a lue oli toistaiseksi luovute t tava vain sairaanhoitohenkilökun-
nan käy te t t äväks i . 

Puhtaanapitolaitoksen hiekkavaja. Puh taanap i to lau takunta oikeutettiin 5) 
r aken tamaan uusi h iekkavaja Arabiankadun ja Sampsantien kulmaukseen 
kiinteistölautakunnan tont t i jaoston ehdottamalle paikalle. 

Työttömien viljely s palstatoiminta. Kaupunginhall i tus kehoi t t i 6 ) kiin-
te is tölautakuntaa luovut tamaan Oulunkylän n. 6 ham suuruisen alueen litt . 
d, e, f, g, h, i, j , k, o-p ja m-n vil jelyspalstatoimikunnan käyte t täväks i vrn 
1934 viljelyskaudeksi. Vrksi 1935 pää te t t i in 7 ) vara ta sama alue viljelys-
pals ta toimintaa varten. 

Hiilisataman varastoalueet. Helsingin makasiiniosakeyhtiön hiil isataman 
varastoalueiden al ivuokraajia koskeva ehdotus hyväksyt t i in 8 ) . 

Malmin kalkkihiekkatiilitehdas. Kaupunginhall i tus p ä ä t t i 9 ) i lmoittaa 
kaupungin edustajalle Malmin kalkkihiekkatii l i tehdas osakeyhtiön yhtiö-
kokouksessa, ettei kaupunginhallituksella ollut mi tään sitä vas taan, e t tä mai-
ni t tu tehdas vuokrat t i in Osakeyhtiö Rapido aktiebolagille viideksi vuodeksi. 

Kaupungin ja konsuli J. Kavaleffin välinen vuokrasopimus. Revisioni-
konttori oli huomaut tanu t , et tä konsuli J . Kavaleff in kanssa tehdyn Tuo-
marinkylän ti laa koskevan kauppaki r jan 1 0 ) mukaan herra Kavaleff in hal tuun 

Khs 29 p. elok 1,406 §. — 2) Khn jsto 16 p. lokak. 4,239 §. — 3) S:n 18 p. jouluk. 
4,470 §. — 4) Khs 22 p. maalisk. 568 §. — 5) S:n 9 p. maalisk. 510 §. —6) S:n 26 p. huhtik. 
777 §. — 7) S:n 8 p. marrask. 1,819 §. — 8) S:n 14 p. kesäk. 1,140 §. — 9) S:n 22 p. 
marrask. 1,943 §; vrt. tämän kert. s. 7 ja 223. — 10) Ks vrn 1917 kert. s, 16. 
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jäi n. 6 ha:n suuruinen maa-alue 1,000 markan vuosivuokrasta marraskuun 
1 p:ään 1926 asti sekä m u u t a m a t rakennukset ynnä 9.5 ha:n suuruinen maa-
alue 4,000 markan vuosivuokrasta marraskuun 1 p:ään 1942 saakka, mutta 
ettei tästä ollut tehty vuokrasopimusta eikä kannettu vuokramaksuja. Sit-
temmin suoritetussa tutkimuksessa selvisi, e t tä konsuli Kavaleff tosiasiallisesti 
ei ollut hall innut kaikkia kauppaki r jan mukaan hänelle kuuluvia rakennuksia 
ja alueita, jo ta vastoin kaupunki oli viljellyt suur ta osaa hänen peltomaas-
tansa sekä myöskin k ä y t t ä n y t eräitä hänen rakennuksiaan. Tällöin kaupun-
ginhallitus p ä ä t t i k e h o i t t a a ki inteis tölautakuntaa laat imaan konsuli Kava-
leffin kanssa vuokrasopimuksen joulukuun 31 p:ään 1949 saakka vallitsevien 
olosuhteiden mukaisesti ja vuokravapaast i , jolloin aikaisempia vuokra-
maksuja ei ollut o te t tava huomioon, edellytyksin, et tä konsuli Kavaleff sitou-
tui olemaan tekemät tä aikaisempaan vuokrasuhteeseen perustuvia vaati-
muksia. 

Vuokraehtojen muuttaminen. Kaupunginhal l i tus hyväksyi 2 ) kiinteistö-
lau takunnan esityksen maanvil jel i jä F . A. Lepistölle Pukinmäen Gästgivars 
nimisestä alueesta vuokra tun vuokra-alueen uudelleenjärjestämisestä siten, 
et tä se tulisi käs i t tämään 32.206 ha ja e t tä vuosivuokra maaliskuun 14 pistä 
lukien vahvistettaisi in 16,103 markaksi . Sit temmin teh ty vuokrasopimus 
t äy ty i kuitenkin m u u t t a a kaupungin ja Helsingin evankelis-luterilaisten 
seurakuntien välisen ti lusvaihdon johdosta, koska osa Lepistön hallussa ole-
vaa aluetta sisältyi t ähän ti lusvaihtosopimukseen. Kiinteis tölautakunnan 
tehtäväksi annetti in 3) kiireellisesti laatia ehdotus kyseisen sopimuksen tar-
peellisesta muut tamises ta . 

Osakeyhtiö Ikopal aktiebolagille luovutetun Llernesaaren alueen n:o 6 
vuosivuokraa alennettiin 4) 10,700 markkaa kertomusvuodeksi, koska kau-
punki aikaisemmasta sopimuksesta huol imat ta ei ollut r akennu t t anu t rauta-
tietä vuokra-alueelle. 

Vuokraveloitusten peruuttaminen. Seuraavat vuokraveloitukset peruute t -
tiin: Finska skylt industri aktiebolaget, nimisen yhtiön Kaisaniemenkadun 
varrella olevaa aitaa koskeva, helmikuun 24 ja toukokuun 7 p:n väliseltä 
a ja l ta 5), arkki teht i A. Nybergille Vuokrattua Hernesaarenkadun korttelin 
n:o 178 varastoaluet ta n:o 3 koskeva, t ammikuun 1 ja toukokuun 7 p:n väli-
seltä a ja l ta 6) sekä neiti E. Sillmanille vuokra t tua Hakaniementorin korttelin 
n:o 5 hedelmäinmyyntipaikkaa n:o 22 koskeva, lokakuun a ja l ta 7). 

Vuokrasopimusten purkaminen. Palstatilallisen E. Mart inmäen kanssa 
lokakuun 10 p:nä 1933 tehdyn Helsingin p i tä jän Malmin kylän n.s. Sunnun-
ta ipals ta t nimisen vil jelysryhmän palstoja n:ot 1 ja 2 koskeva vuokrasopimus 
päätet t i in 8) purkaa maaliskuun 14 p:stä lukien. Vielä kaupunginhall i tus 
pää t t i purkaa vuokrasopimukset , jo tka koskivat: tehtai l i ja J . Merivaaran 
vuokraamaa El imäenkadun tont t ia n:o 11 t ammikuun 1 p:stä9) ; maanvil-
jelijä F. Siliverin vuokraamaa n. 4 ha:n suuruis ta Pukinmäen tilan viljelys-
ryhmän aluet ta t ammikuun 1 p:stä 10); Aktiebolaget Tennis nimisen yhtiön 
Elä intarhas ta vuokraamaa aluetta huht ikuun 1 p:stä, jolloin jo suori te tut 
vuokramaksut , 7,600 markkaa , oli pa lau te t tava yhtiölle ja siitä joh tuva 
meno pei te t tävä stadionin ja Suomen messujen yhteistä pysäköimispaikkaa 

Khs 4 p. lokak. 1,621 §; vrt. myös tämän kert. s. 8. — 2) Khs 7 p. kesäk. 1,080 §.—. 
3) S:n 7 p. jouluk. 2,053 §. — 4) S:n 1 p. marrask. 1,781 §. — 5) Khn jsto 30 p. toukok. 
3,894 §. — 8) S:n 30 p. toukok. 3,895 §. — 7) Khs 8 p. marrask. 1,820 §. — 8) S:n 1 p. 
maalisk. 432 §. — 9) S:n 22 p. maalisk. 566 §. —10) S:n 3 p. toukok. 815 §. 
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var ten myönnetyillä määrärahoil la1) ; torppar i K. Sundin vuokraamaa Hel-
singin p i t ä jän Malmin kylän Vindäbacka nimistä to rppaa maaliskuun 14 p:stä 
sekä sen viereistä 2.6 ha:n suuruista aluetta toukokuun 1 p:stä 2); rakennus-
mestari J . N. Syvähuokon vuokraamaa korttelissa nro 502 sijaitsevaa aluetta 
lokakuun 1 p:stä 1933 lukien, jolloin v:n 1933 vuokramaksun poistamiseksi 
myönnett i in 2,500 markkaa kaupunginhall i tuksen yleisistä käyt tövarois ta ja 
v:n 1934 maksut peruutet t i in 3); val t ionrautateiden v. 1889 50 vuoden ajaksi 
vuokraamaa 14,400 neliöjalan suuruista Sörnäisten rautat ierai teen länsi-
puolella sijaitsevaa maa-aluet ta , joka v. 1928 Pääskylänkadun korttelin n:o 
252 ton t t ina nro 19 oli myy ty valtiolle; vuokramaksut kesäkuun 21 pm 1928 
ja joulukuun 31 prn 1933 väliseltä a ja l ta , 796 markkaa , oli pa lau te t tava ja 
v:n 1934 veloitus peruute t tava ; menomäärä oli makse t tava tililtä Verotus-
varojen ja muiden tulojen poisto ja palautus 4); sekä verhoilija J . A. Teräs-
maan vuokraamaa 18 ham suuruista Tat tar isuon aluet ta t ammikuun 1 prstä 
lukien 5). 

Ki inteis tölautakunnan tehtäväks i annetti in 6) kiireellisesti r yh tyä toi-
menpiteisiin Tat tar isuon vuokra-alueiden vapaut tamiseksi lentokent tää var-
ten. Korvauksena si t temmin luovutetuis ta maa-alueista kaupunginhall i tus 
hyväksy i 7 ) suori tet tavaksi tililtä Yleiset vara työt työt tömyysla inan varoilla 
kaupunginval tuuston määräyksen mukaan maanvil jel i jä A. Lithille 1,083: 20 
markkaa , maanvil jel i jä K. O. Suistolle 2,259: 95 markkaa sekä työnteki jä 
K. K. Lithille 1,601:05 markkaa . Korvauksena arvioinnista maksett i in 
samalta tililtä 314 markkaa . 

Rakennusluvan myöntämistä koskevat anomukset. Uudenmaan läänin 
maaherralle lähetet t i in lausunnot, jo tka koskivat rakennusluvan myöntä-
mistä seuraaville tiloille: alaikäisten V. ja S. Ammunet in omistamalle, Helsin-
gin p i tä jän Pakinkylässä sijaitsevalle palstalle 8); asemamies K. J . Hentmanin 
omistamalla Vandaäng n:o 1 nimiselle Oulunkylän tontille 9); herra K . E. Lil-
jebergin Oulunkylästä vuokraamalle alueelle Ängsäker n:o 3 10); rakennusmes-
ta r i K. E . Koskisen Käpylässä omistamalle Oulunkylän korttelin n:o 258 
tontille n:o 1 li t t . A n ) ; verhoilija S. I. Hurmeen omistamalle Pakinkylän 
palstalle Aune I 12); monttööri J . Karlssonin vuokraamalle, Helsingin p i tä jän 
Tapaninkylässä sijaitsevalle vuokratonti l le RN1221 3) ; monttööri B.Liukkosen 
omistamalle Helsingin p i tä jän Puodinkylän tontille R N 2529 14); herra H . V . 
Eriksenin Helsingin p i tä jän Pukinmäessä omistamalle Bäcksängen nimiselle 
tilalle1 5); uuninteki jä E. Taipaleen omistamalle Helsingin p i tä jän Pakinky-
lässä, Välitalontien varrella, sijaitsevalle Hovi nimiselle tilalle1 6); Helsingin 
puhelinyhdistyksen omistamalle Oulunkylän tontille1 7); l ihakauppias V. Lin-
tu lan omistamille Oulunkylän tiloille Ar thurdahl 2 R N 458 j a Ar thurdahl 3 
R N 459 18); kauppias A. Kännön omistamalle, Pakinkylässä olevalle Elontien 
tontille n:o 62 19); herra L. Povilan omistamalle Kotola nimiselle Helsingin 
p i tä jän Malmin kylän tilalle 20); herra F. V. Leht imäen omistamalle tontille 
nro P 43 Helsingin p i tä jän Malmin kylässä 21); liikemies B. Blaugrundin vuok-

-1) Khs 11 p. toukok. 866 §. — 2) S:n 17 p. toukok 926 §. — 3) S:n 31 p. toukok. 
1,009 §. — 4) S:n 22 p. marrask. 1,939 §. — 5) S:n 3 p. toukok. 814 §. — 6) S:n 26 p. huh-
tik. 789 §. — 7) S:n 7 p. jouluk. 2,061 §. —8) S:n 1 p. helmik. 223 §. — 9) S:n 15 p. hel-
mik. 304 § ja 27 p. syysk. 1,557 §. — 10) S:n 15 p. helmik. 305 §. — n ) S:n 15 p. maalisk. 
533 §. —12) S:n 19 p. huhtik. 718 §. —13) S:n 26 p. huhtik. 782 §. — 14) Sm 26 p. huhtik. 
783 §. — 15) S:n 3 p. toukok. 816 §. —16) S:n 7 p. kesäk. 1,078 §. — 17) S:n 14 p. kesäk. 
1,135 §. — 18) S:n 5 p. heinäk. 1,229 §. — 19) S:n 26 p. heinäk. 1,281 §. — 20) S:n 9 p. 
elok. 1,319 §. — 21) S:n 16 p. elok. 1,340 §. 
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raamal le Oulunkylän eteläisen huvi laryhmän huvilapalstalle n:o 9 herra 
V. Lehdon omistamalle, Pakinkylässä olevalle Välitalontien palstalle n:o 68 2); 
maalari A. Hyvärisen omistamalle Pakinkylän palstalle Elo 1 3); maalari 
E. Lepistön omistamalle Enne II nimiselle tilalle R N 3344 Helsingin p i tä jän 
Pakinkylässä 4 ) ; työnteki jä O. I. Siposen omistamalle, Helsingin p i tä jän 
Pakinkylässä sijaitsevalle Elo II nimiselle tilalle R N 3340 5); työnteki jä 
E . Uotisen omistamalle, Helsingin p i tä jän Pakinkylässä olevalle Aune II 
nimiselle palstalle R N 3306 6); au tonkul je t t a ja H j . Verhon omistamalle Ta-
paninkylän tilalle R N 1223 7); rakennusmestar i F . M. Vainion omistamalle, 
Helsingin p i tä jän Tapaninkylässä olevalle Kullervo nimiselle tilalle R N 
12260 8). konetyönteki jä A. Forseliuksen omistamalle Tammisto nimiselle 
tilalle R N 6263 Helsingin p i tä jän Tapaninkylässä 9); sekä herra G. Moliisin 
Oulunkylästä vuokraamalle tontille Linsved n:o 10 10). 

Helsingin turkisteollisuus osakeyhtiön anomuksen saada laa jen taa omista-
mallaan Sillankorva nimisellä tilalla R N 7355 Helsingin p i tä jän Tapaninkylässä 
sijaitsevaa teoll isuustarkoitusta var ten rakennet tua rakennusta kaupungin-
hallitus pää t t i n ) Uudenmaan läänin maaherralle antamassaan lausunnossa 
ehdot taa evät täväksi pyytäen samalla maaherraa ryh tymään toimenpiteisiin 
rakennuskiellon noudat tamisen tehokkaammaksi valvomiseksi. 

Stadion-säätiö oikeutetti in 12) a loi t taamaan säätiölle luovutetun alueen 
maastotyöt . 

Erään Herttoniemen tien sulkemiskielto. Her t toniemen kar tanon omista-
van Svenska odlingens vänner i Helsinge nimisen yhdistyksen i lmoitet tua 
aikovansa sulkea kar tanon alueella olevan museon to imintaa häiri tsevän tien 
kaupungin maiden kohdalta, kaupunginhall i tus päätti1 3) vas ta ta yhdistykselle, 
ettei kaupunki voinut sallia kyseisen tien sulkemista. 

Teiden julistaminen maan- ja kyläteiksi. Kaupunginhal l i tus pää t t i 14) 
hyväksyä yleisten töiden lau takunnan ehdotuksen Degerön—Hert toniemen— 
Puodinkylän tien julistamisesta maantieksi sekä tehdä siitä esityksen tie- ja 
vesirakennushallitukselle. 

Kaupunginhal l i tus pää t t i 15) pyytää ki inteistölautakunnalta Pukinmäen 
ja Oulunkylän välisen tien julistamiseksi kylätieksi t a rv i t t av ia t ie toja sekä 
aikanaan tehdä Uudenmaan läänin maaherralle asiaa koskevan esityksen. 

Minervankadun tontin n:o 4 kunnossapito. Kaupunginhal l i tus pää t t i 16) 
kieltää vaat te iden kuivaamisen ja pölyttämisen Minervankadun tontilla n:o 4 
sekä osoittaa 200 markkaa yleisistä käyt tövarois taan kiel totaulun aset tamista 
var ten ja kehoi t taa puhtaanapi tola i tos ta huoleht imaan tont in puhtaanapi -
dosta. 

Kaatopaikat. Uudenmaan läänin maaherran i lmoitet tua marraskuun 30 
p:nä 1933 antamassaan päätöksessä Malmin kaatopaikalla vallitsevista epä-
kohdista harkinneensa oikeaksi velvoit taa kaupungin ennen heinäkuun 1 p:ää 
ryh tymään erinäisiin huomat tavi in parannuksiin kaatopaikka-alueella, kau-
punginhalli tus pää t t i 17) t äs tä päätöksestä val i t taa korkeimpaan hallinto-
oikeuteen. 

Khs 16 p. elok. 1,341 §.—2) S:n 13 p. syysk. 1,499 §.—3) S:n 20 p. syysk. 1,530 §.— 
4) S:n 27 p. syysk. 1,563. — 5) S:n 27 p. syysk. 1,564 §. — 6) S:n 12 p. lokak. 1,652 §. — 
7) S:n 22 p. marrask. 1,942 §. — 8) S:n 7 p. jouluk. 2,047 §. —9) S:n 7 p. jouluk. 2,048 §.— 
10) S:n 20 p. jouluk. 2,136 §. — n ) S:n 11 p. toukok. 861 §. —12) S:n 8 p. helmik. 255 §.— 
13) S:n 26 p. heinäk. 1,280 §. — 14) S:n 1 p. marrask. 1,774 §. — 15) S:n 22 p. marrask. 
1,949 §.—16) S:n 7 p. kesäk. 1,076 §. —17) S :n4p. tammik. 13 §. 
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Kaupunginhall i tus p ä ä t t i l u o v u t t a a yksityisen hallinnassa olleen puut-
teellisesti hoidetun Pasilan kaatopaikan väl i t tömästi puhtaanapitolai toksen 
hoidettavaksi . 

Eläintarhana]o. Kaupunginhal l i tus p ä ä t t i 2 ) oikeuttaa Suomen automo-
biiliklubin ja Helsingin moottorikerhon kevätkaudella j ä r j es tämään Eläin-
ta rhaan autoj en j a moottoripyöräin nopeuskilpailut omalla vastuullaan ehdoin, 
e t tä kaupunki sai brut to tulois ta 15 % niiden noustessa enintään 500,000 
markkaan mu t t a 20 % niiden ylittäessä t ämän määrän. Kaupunki huolehtisi 
pääsyl ippujen painatuksesta . 

Myöhemmin edellä maini tut seurat i lmoi t t ivat 3 ) , e t tä Elä in tarhanajo 
pidettäisiin toukokuun 13 p:nä. 

E lä in ta rhanajon työval iokunnan kilpailualueen eristämistä koskevan 
anomuksen johdosta kaupunginhall i tus pää t t i 4) puolestaan puoltaa kilpailu-
alueen eristämistä samalla tavoin kuin v. 1933 5). 

Liito- ja purjelentonäytös. Suomen ilmailuklubille päätet t i in 6) myöntää 
oikeus jä r jes tää l i i to - j a purjelentonäytös Tomtbackan peltoalueelle oikeuk-
sin oman harkintansa mukaan kan taa pääsymaksuja . Samalla myönnett i in 
klubille oikeus saada ilmaiseksi 20 Suomen lippua tankoineen rakennustoi-
miston varastosta. Rumpu jen rakentamiseen ja erään ojan täyt tämiseen 
myönnett i in yleisten töiden pääluokkaan merkityistä kaupunginhall i tuksen 
käyt tövarois ta 1,500 markkaa. 

Torikauppa. Sisäasiainministeriön j ä t e t tyä vahv is tamat ta kaupungin-
val tuuston satamissa aluksista t a p a h t u v a n kaupan a jan määräämis tä koske-
van päätöksen 7) kaupunginhall i tus antoi8) kiinteistöjohtajalle tehtäväksi val-
mistella kysymystä kaupan ra joi t tamisesta myöskin ulkomaalaisiin nähden. 

Sit temmin kaupunginhall i tus p ä ä t t i 9 ) määrä tä , et tä satama-alueella 
aluksista t apah tuvan kaupan har jo i t taminen oli sallittu arkipäivisin klo 8—16; 
lauantaisin ja juhlapäivien aat toina kauppa kuitenkin oli lopetet tava jo klo 15. 

Kaupunginhall i tus hyväksyi 10) kaupunginkanslian toimenpiteen kuulut-
t a a sanomalehdistössä siitä, e t tä Uudenmaan läänin maaherra kalamarkki-
nain ajaksi oli kiel tänyt kaiken ulkosalla t apah tuvan kaupan lukuuno t t amat t a 
saaristolaistuotteiden kauppaa, tavallista tor ikauppaa ja kaupunginhalli-
tuksen erikoisluvalla määrätyil lä paikoilla t apah tuvaa kauppaa . 

Arpain myynti kaupungin kaduilla. Kaupunginhall i tus pää t t i n ) omasta 
puolestaan suostua siihen, et tä poliisiviranomaiset ovat o ikeute t tu ja kaupun-
ginhallitusta kuul tuaan suurina juhlapäivinä harkintansa mukaan myöntä-
mään arpain myynti lupia liikenneväylillä samalla kuitenkin huomaut taen , 
e t tä t ä m ä oikeus ei koske kioskien pys ty t tämis tä ta rkoi tus ta var ten. 

Edellä maini tun päätöksen noj alla hallituksen harki t tavaksi alistettiin Hel-
singin sokeat1 2) ja Lo t ta Svärd 13) yhdistysten arpain myynti lupa-anomukset . 

Kaupungin puistojen y. m. käyttöoikeudet. Kaupunginhall i tus pää t t i 14) 
suostua Pelastusarmeijan anomukseen, joka koski ulkoilmakokouksen pitä-
mistä Kaivopuistossa heinäkuun 8 p:nä jär jes tön vuosikongressin yhteydessä, 
edellytyksin, e t tä haki ja vastasi siitä, et teivät kaupungin ruohokentät tul-
leet tallatuiksi. 

Khs 30 p. elok. 1,419 §. — 2) S:n 15 p. maalisk. 531 §. — 3) S:n 12 p. huhtik. 
684 §. — 4) S:n 12 p. huhtik. 685 §. —5) Vrt. v:n 1933 kert. s. 109. — 6) Khs 6 p. syysk. 
1,457 §. — 7) Ks. tämän kert. s. 83. — 8) Khs 11 p. toukok. 838 §. —9) S:n 24 p. toukok. 
967 §. — 10) S:n 4 p. lokak. 1,615 §. — n ) S:n 18 p. lokak. 1,682 §. —12) S:n 18 p. lokak. 
1,683 § ja 8 p. marrask. 1,824 §. — 13) S:n 1 p. marrask. 1,785 § ja 29 p. marrask. 
2,009 §. — 14) S:n 3 p. toukok. 817 §. 
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Kote ja kodittomille lapsille niminen yhdistys oikeutettiin *) niinikään 
käy t t ämään Kaivopuistoa syyskuun 16 p:nä ulkoilmajuhlaa var ten eristäen 
puiston samalla tavoin kuin lastenpäivien juhlassa oli t eh ty . 

Maitopisaran, Kote ja kodittomille lapsille r. y:n ja Suomen lastensuoje-
lun kansallisryhmä r. y:n juhla toimikunta oikeutettiin 2) syyskuun 23 p:nä 
toimeenpanemaan meri juhla Hietarannalla ehdoin, et tä juhlan jälkeen toimi-
tet t i in siistiminen paikalla, sekä saamaan vuokravapaast i t i la isuut ta var ten 
l ipputankoja lippuineen ja soihtuja. 

Helsingin Kisa-toverit nimiselle yhdistykselle myönnett i in 3) lupa jär-
jestää juoksukilpailut Kaisaniemeen ehdoin, et tä yhdistys huolehti jär jes-
tyksen ylläpidosta ja vastasi mahdollisista vahingoista sekä suoritt i kaupun-
gille 5 % pääsylippujen brut totulois ta , kuitenkin vähintään 300 markkaa. 

Autoasemat. Kaupunginhall i tus p ä ä t t i 4 ) puoltaa poliisilaitoksen ehdot-
t a m a n aseman jär jes tämis tä Huopalahdenkadulle t ämän kadun ja Tope-
l iuksenkadun kulmaukseen, samalla osoittaen tililtä Puhel inmaksut ja uudet 
puhelimet tarpeellisen määrärahan puhelimen aset tamista varten. 

Autoasemien puhelimet. Kaupunginhal l i tus p ä ä t t i 5 ) vas ta ta myöntä-
västi herrojen K. F . Vesterlundin ja J . B. Björkellin t iedusteluun, saivatko 
he edelleen pi tää hallussaan kah ta yksityistä puhelinta, jo tka sijaitsivat 
Kata janokal la ja Etelärannassa olevilla kuljetusautoasemilla, koska kysei-
set puhelimet sijaitsivat kuljetusautoasemilla, jo tka luonteeltaan eroavat 
henkilökuljetukseen käyte t tävien vuokra-autojen asemista. 

Bensiinin]akeluasemat. Kaupunginhal l i tus pää t t i maistraatille annet-
tavissa lausunnoissa erinäisin ehdoin puoltaa Suomalaisen Shell osakeyhtiön 
anomusta bensiininj akelulaitteen rakentamisesta Ruoholahden satama-
alueelle I tämerenkadun i t äpäähän 3 ) ; Osakeyhtiö autohalli aktiebolagin 
anomusta saada aset taa bensiinipumppu Vuorikadun tont in n:o 10 edustalle 7); 
sekä Bensiinin-kuluttajain osakeyhtiön anomusta saada rakentaa bensiinin-
jakeluasema Turunt ien ja Kivelänkadun risteykseen 8). 

J o h t a j a Y. Parviaisen anomuksen johdosta saada avata bensiininjakelu-
asema valtion omistamalla korttelin nro 42 tontilla n:o 2 kaupunginhall i tus 
pää t t i 9 ) i lmoittaa maistraatille, ettei lisäbensiininjakeluasemia näillä seuduilla 
olisi t a rv i t tu , mu t t a et tä koska asema liikenneteknillisesti voidaan t yydy t t ä -
västi hoitaa, edellytyksin et tä sisäänajo määrä tään t apah tuvaks i Kaisaniemen-
kadul ta ja ulosajo P u u t a r h a k a t u a pitkin i täänpäin, et tä koko pihamaa asfal-
toidaan, et tä pohjoisport t i levennetään ainakin 1 millä ja et tä aseman asiak-
kai ta kielletään pysäköimästä kadulla aseman ulkopuolella, hallitus ei halua 
vas tus taa jo rakennetun aseman avaamista , edellyttäen kuitenkin, et tä palo-
päällikön ase t tamat sekä edellä maini tu t ehdot t äy te tään . Hallitus pää t t i 
kuitenkin huomaut taa , e t tä aseman käyt tämiseen olisi annet tava lupa vain 
määräajaks i , enintään 3 vuodeksi. 

Nobel-Standard osakeyhtiön Suomessa esitys eräiden muutosten teke-
misestä bensiininjakelupaikkain vuokraamista koskeviin määräyksiin ei 
an tanut 1 0 ) aihet ta muihin toimenpiteisiin, kuin et tä yhtiölle päätet t i in ilmoit-
t aa määräyksen jakeluasemien aukioloajasta olevan tu lk i t tava niin, ettei 
jakeluasemaa tarvi tse pi tää avoinna koko vuorokaut ta , vaan on sen tarkoi-

Khs 23 p. elok. 1,400 §. — 2) S:n 20 p. syysk. 1,532 §. — 3) S:n 13 p. syysk. 
1,500 §. — 4) S:n 27 p. syysk. 1,565 §. — 5) S:n 25 p. tammik.173 §. — 6) S:n 21 p. 
kesäk. 1,166 §. — 7) S:n 9 p. elok. 1,315 §. — 8) S:n 8 p. marrask. 1,826 §. — 9) S:n 5 p. 
heinäk. 1,231 §. —10) S:n 18 p. tammik. 139 §. 
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tuksena , et tä aseman on yhtäjaksoisesti vuorokauden aikana oltava yleisön 
käy te t t ävänä . 

Auto-Commerce Lindvall & Degerth nimisen toiminimen kanssa kau-
punginhallitus pää t t i x ) oikeuttaa ki inteistölautakunnan tekemään sopimuksen 
400 litran vetoista maanpääll istä bensiininjakeluasemaa var ten t a rv i t t avan 
alueen vuokraamiseksi Uudenmaankadun länsipäästä Sinebrychoffin alueen 
vierestä ehdoin, et tä vuokra-alue luovutettaisiin 250 markan kuukausivuok-
rasta 1 kuukauden irt isanomisajoin sekä siten, et teivät muut kuin alueen 
vieressä olevan autohallin asiakkaat tulisi mi t tar ia käy t t ämään . 

Maistraatille pää te t t i in 2 ) i lmoittaa, ettei kaupunginhalli tuksella ollut 
mi tään muis tu te t t avaa Nobel-Standard osakeyhtiön Suomessa Sturen- ja 
Helsinginkatujen kulmaukseen rakennet tavan bensiininjakeluaseman piirus-
tus ten hyväksymistä vastaan. 

Liikenneluvat. Liikemies M. Törnroosin anot tua linja-autoliikenteen 
har jo i t t amis ta Helsingin—Seurasaaren linjalla koskevan toimilupansa muut-
tamis ta siten, et tä hän kolmen avonaisen l inja-auton sijasta saisi har jo i t t aa 
maini t tua l i ikennettä yhdellä avonaisella ja kahdella umpinaisella kaksi-
ovisella kaupunkityyppisel lä linja-autolla saadakseen linjalle nykyistä useam-
pia pysähdyspaikkoja, kaupunginhall i tus annet tavassa lausunnossaan p ä ä t t i 3 ) 
puoltaa vaunutyyppien muut tamis ta sekä erinäisten uusien pysähdyspaik-
kain jä r jes tämis tä Heikinkadulle ja Turuntielle. 

Osakeyhtiö Omnibus aktiebolagin toimilupaa har jo i t t aa linja-autoliiken-
net tä Kruununhaan—Eiran linjalla kaupunginhall i tus pää t t i 4) puoltaa muu-
te t tavaks i siten, et tä vaunu t tulisivat k ier tämään kort tel i t n:ot 129 ja 130. 
Samalla kaupunginhall i tus pää t t i an taa rakennustoimiston tehtäväksi jär-
jestää korokkeen Merikadun ja Kapteeninkadun kulmaukseen, myöntäen 
t ähän tarkoi tukseen 300 markkaa uusia korokkeita ja l i ikennemerkkejä 
var ten sen käy te t t ävänä olevista varoista. 

Kaupunginhal l i tus pää t t i i lmoit taa maistraati l le puol tavansa Aktie-
bolaget Nyländska Traf ik-Uudenmaan Liikenne osakeyhtiön anomuksia saada 
har jo i t taa l inja-autoli ikennettä Kaivopuiston ja Ulfäsa nimisen vuokra-
alueen välillä koululasten kuljet tamiseksi pitkin Etel . Ranta t ie tä , Kauppa-
toria, Etel . Esplanaadikatua , Bulevardia, Fredr ikinkatua , Runeberginkatua 
ja Topeliuksenkatua mainitulla vuokra-alueella olevaan kouluun ja takaisin, 
ehdoin, e t tä autojen lähtökohdaksi määrät t i in paikka roomalais-katolisen 
kirkon s isäänkäytävän ja Puis tokadun välillä 5), sekä Kampintor i l ta pitkin 
Runeberginkatua, Turunt ie tä ja Helsinginkatua teurastamoon lihakauppiai-
den kul je t tamiseksi 6 ) . 

Munkkiniemen raitiotielinja. Kaupunginhall i tus pää t t i 7 ) hyväksyä Raitio-
tie- ja omnibusosakeyhtiön laat iman ehdotuksen Munkkiniemen raitiotie-
l injan li i t tämisestä Turunt ien raiteistoon. K u n si t temmin toimitetussa tar-
kastuksessa uuden raitiotielinj an oli hava i t tu olevan liikennöitävässä kun-
nossa Raitiotie- ja omnibusosakeyhtiö oikeutet t i in 8 ) avaamaan liikenne 
sillä sen tu l tua yhdistetyksi siihenastiseen Munkkiniemen l injaan, edellytyk-
sin, et tä Paciuksenkadun penkereellä olevaa ra idet ta pidettiin erikoisen tark-
kailun alaisena. 

Lupa jakokaapin pystyttämiseen. Helsingin puhelinyhdistyksen anomus 

Khs 29 p. marrask. 2,011 §. — 2) S:n 6 p. syysk. 1,455 §. — 3) S:n 5 p. huhtik. 
661 §. — 4) S:n9 p. elok. 1,320 §. — 5) S:n 25 p. lokak. 1,742 §. — 6) S:n 20 p. jouluk. 
2,139 §. — 7) S:n 28 p. maalisk. 601 §. — 8) S:n 5 p. heinäk. 1,236 §. 
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rautaisen jakokaapin pystyt tämisoikeudesta Mechelininkadun tont in n:o 16 
jalkakäytäväl le hyväksyt t i in 

Lupa raiteen rakentamiseen. Kaupunginhall i tus pää t t i 2) oikeuttaa Suo-
men osuuskauppojen keskuskunnan rakentamaan normaalilevyisen pisto-
raiteen Vallilan vaihteesta Fleminginkadun varrella sijaitsevalle alueelleen 
ynnä asetteluraiteet Pääskylänkadulle hyväksymänsä suunnitelman mukai-
sesti yleisten töiden lau takunnan ja ki inteistölautakunnan esit tämin ehdoin 
sekä lisäksi ottaen huomioon, et tä kaupungin kaduille rakenne t tava t rai teet 
ovat kaupungin ja muidenkin liikennöitsijäin käytet tävissä tarpeen mukaan 
ja et tä raiteiden rakentamisessa ja liikennöimisessä noudate taan rakennus-
toimiston satamarakennusosaston antamia tarkempia ohjeita. Oikeus rai-
teen pitämiseen annetti in kuuden kuukauden molemminpuolisin irtisanomis-
ajoin, ei kui tenkaan pidemmäksi aikaa kuin viideksi vuodeksi. Kiinteistö-
lautakunnalle päätet t i in antaa tehtäväks i laatia päätöksestä a iheutuva sopi-
mus anojan kanssa. 

Messurakennusta koskevat myönnytykset. Kaupunginhall i tus oikeutti 3) 
Suomen messut osuuskunnan j ä r j e s tämään messurakennuksen itäisen tont t i -
r a j an ulkopuolelle portai ta , s i i r tämään liikenteen helpottamiseksi näiden 
portaiden edessä olevan puistotien 4.5 m i täänpäin ja rakentamaan näin muo-
dostuneelle uudelle puistokaistaleelle varauloskäyntiportaiden lisäksi kellariin 
vievän ajoluiskan, ravintolan keittiön ulkoportaat sekä kaksi rasvankokooja-
kaivoa. Samalla päätet t i in , e t tä ka tua siirretään 6 m i täänpäin ja et tä haki-
jalle vuokra taan näin muodostuva alue 6 kuukauden irt isanomisajoin ja vel-
vollisuuksin huolehtia alueen ja sen is tutusten kunnossapidosta kaupungin 
määräysten mukaan. Kaupunginlakimiehelle annett i in tehtäväksi t äydentää 
haki jan kanssa teh tyä vuokrasopimusta t ämän päätöksen mukaisesti. 

Lupa vesialueen täyttämiseen. Paraisten kalkkivuori osakeyhtiön anot tua 
lupaa saada t ä y t t ä ä Sörnäisten ranta t ien varrella yhtiön laiturin ja laasti-
t eh taan välisen köysiradan alla ja t akana olevan vesialueen sekä rakentaa 
purnu ja köysiradan alle tien itäreunalla olevan patsaan itäpuolelle, kaupungin-
hallitus pää t t i 4) myöntyä anomukseen siten, et tä yhtiö oikeutettiin t äy t t ä -
mään kyseinen alue rakennustoimiston satamarakennusosaston laat iman 
piirustuksen mukaisesti ja ehdoin, e t tä se rakensi köysiradan kummallekin 
puolelle kaupungin viranomaisten hyväksymän suoja-aidan sekä et tä luvan 
myöntäminen h iekkapurnujen rakentamiseen ja täytealueen käyt töön jäte-
tään yhtiön t eh tävän uuden esityksen nojalla ratkaistavaksi . 

Lupa mainospylväiden pystyttämiseen. Kaupunginhall i tus p ä ä t t i 5 ) oikeut-
t aa Kotimainen työ nimisen yhdistyksen helmikuun 25 p:n ja maaliskuun 
3 p:n välisenä aikana vie te t tävän kotimaisen viikon ajaksi pys ty t t ämään 
Ete läsa taman n. s. kolera-altaan etelärannalle l ipputankoja ja al taan pohjoi-
selle laiturille 30 m:n korkuisen Neon-valaistuskilvin varus te tun mainos-
pylvään pysyt täen sen paikoillaan maaliskuun 15 p:ään saakka sekä neuvo-
te l tuaan sähkölaitoksen kanssa ve tämään sopivasta paikasta sähköjohdon 
mainospylvääseen, kaikki t ä m ä ehdoin, ettei l ipputankoja asetet tu 3 m:ä 
lähemmäksi rauta t iera idet ta ja et teivät mainospylväs ja l ipputangot hai-
tanneet tor ikauppaa tai l i ikennettä sekä et tä yhdistys pylvään ja l ipputanko-
jen poistamisen jälkeen omalla kustannuksellaan saattoi lai turi t entiseen 
satamarakennusviranomaisten hyväksymään kuntoon; maksu t t a luovut taa 

Khs 20 p. syysk. 1,523 §. — 2) S:n 12 p. heinäk. 1,268 §. — 3) S:n 5 p. heinäk. 
1,227 §. — 4) S:n 12 p. huhtik. 694 §. — 5) S:n 15 p. helmik. 315 §. 
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yhdistykselle puheena olevaksi ajaksi tarpeellisen määrän l ipputankoja ja 
Suomen l ippuja samalla määrä ten , et tä l ipputangot pys ty te tään ja poiste-
taan kaupungin kustannuksella; sekä oikeuttaa yhdistyksen samaksi ajaksi 
pys ty t t ämään mainospylväitä kiinteistötoimiston asemakaavaosaston tar -
kemmin määrät tävi l le paikoille Erot ta ja l le , Hakaniementoril le, Rautat ien-
torille ja H a n k k i j a n luona olevalle aukiolle. 

Tien rakentaminen Vallilan uudelle tavara-asemalle. Rautat iehal l i tuk-
selle myönnett i in *) oikeus rakentaa tie Mäkelänkadun ja Hämeenkadun kul-
mauksesta Vallilan uudelle tavara-asemalle. 

Lupa kaapelikaivon rakennuttamiseen It. Pihlajasaareen. Kaupungin-
hallitus pää t t i 2 ) i lmoittaa merivoimien esikunnalle, ettei kaupungilla ole 
mitään muis tu te t tavaa n. 1 x/2 X 1 V2 m : n suuruisen kaapelikaivon raken-
tamis ta vas taan It . Pihlajasaareen Nobel-Standard osakeyhtiön Suomessa 
vuokra-alueelle edellytyksin, et tä kaikista yksityiskohdista oli sovittu alueen 
vuokraa jan kanssa. 

Vuokralle otetut huoneistot. Kaupunginhall i tus antoi 3 ) kiinteistölauta-
kunnalle tehtäväksi kiireisesti ryh tyä toimenpiteisiin erään neljä huonet ta , 
keittiön, palvelijanhuoneen y. m. käsi t tävän huoneiston vuokraamiseksi 
köyhäinhoi tolautakunnan keskuskanslian tarpeisiin. 

Kallion suomenkielisen kansakoulun talon valmistumisen viivästyessä 
pää te t t i in 4 ) kehoit taa ki inteis tölautakuntaa syyskuun ajaksi suomenkielisille 
kansakouluille luovut tamaan Kirs t inkadun ent. kansakoulurakennuksen sekä 
vuokraamaan Nuorten miesten kristillisen yhdistyksen Pääskylänkadun 
varrella olevasta talosta kyseisten koulujen käy te t t ävänä siihen saakka olleet 
huoneet. 

Kansa- y. m. kouluhuoneistojen luovuttaminen muihin kuin koulutarkoi-
tuksiin. Erinäisten kansa- ja muiden koulujen huoneistot luovutett i in voi-
mistelu- ja urhei luharjoi tusten pi tämiseen 5) , kokoushuoneistoiksi6), kurssi-
toimintaa var ten 7) sekä majo i tus - 8 ) y. m . 9 ) tarkoituksiin. 

Kaupungin muiden rakennusten ja huoneistojen käyttö. Kaupungin-
valtuuston istuntosali päätet t i in 10) huht ikuun 8 p:nä luovut taa Helsinki-
seuran perustamiskokouksen paikaksi. Suomen messut osuuskunta oikeutet-
tiin n ) aset tamaan rakenne t t avan messutalon pi i rus tukset näytteil le edellä 
maini t tuun saliin ehdoin, et tä valaistus- ja si ivouskustannukset korvatt i in. 

Kaupunginhall i tus pää t t i 12) suostua erään Käpylän poliisivartiokontto-
rin talossa olevan keittiöhuoneen luovuttamiseen poliisimiehistön makuu-
huoneeksi. Lisäksi päätet t i in 13) kehoit taa poliisiviranomaisia valvomaan, 
ettei poliisilaitokselle luovutetuissa autosuojissa säilytetty muita kuin poliisi-
laitoksen tai kaupungin omistamia autoja ilman kiinteistötoimiston lupaa. 

Kunnalliskodin C-rakennuksen alakerrassa sijaitsevat viisi virkailijain 
asuinhuonetta päätet t i in 14) vara ta mieshoidokeille. 

!) Khs 15 p. helmik. 316 §. — 2) S:n 15 p. maalisk. 532 §. — 3) S:n 19 p. huhtik. 
740 §. — 4) S:n 9 p. elok. 1,325 §. — 5) S:n 8 p. helmik. 267 §, 30 p. elok. 1.430 §, 4 p. 
lokak. 1,637 §, 1 p. marrask. 1,808 § ja 7 p, jouluk. 2,075 §. — 6) S:n 8 p. helmik. 268 §, 
15 p. maalisk. 545 §, 28 p. maalisk. 593 §, 8 p. marrask. 1,838 § ja 29 p. marrask. 
2,027 §. — 7) S:n 17 p. toukok. 941 §, 24 p. toukok. 982 § ja 20 p. jouluk. 2,164 §. — 8) S:n 
22 p. helmik. 412 ja 413 §, 1 p. maalisk. 451 §, 3 p. toukok. 836 §, 24 p. toukok. 983 §, 
31 p. toukok. 1,027 §, 7 p. kesäk. 1,099 §, 5 p. heinäk. 1,240 §, 29 p. marrask. 2,027 § 
sekä 28 p. jouluk. 2,183 ja 2,184 §. — ») S:n 29 p. marrask. 2,027 § ja 28 p. jouluk. 
2,183 §. — 10) Khnjsto 6 p. maalisk. 3,609 §. — u ) Khs 22 p. maalisk. 555 §. — 12) S:n 
7 p. kesäk. 1,079 §. —13) S:n 17 p. toukok. 929 §. —14) S:n 22 p. maalisk. 585 §. 
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Köyhäinhoi tolautakuntaa päätet t i in kehoittaa, siinä tapauksessa, 
et tä kaupunginval tuusto myönsi määrärahan Kirs t inkadun ent. kansakoulu-
talon muutostöi tä var ten, ir t isanomaan lokakuun 1 p:stä lukien köyhäin-
hoidon työ tupa Pengerkadun l l r ssä ja ki inteis tölautakuntaa vuokraamaan 
samasta a jankohdas ta lähtien työtuvaksi edellä maini t tu koulutalo. Myö-
hemmin oli kuitenkin pakko pyytää ki inteis tölautakuntaa lykkäämään 
kyseinen irtisanominen yhdellä kuukaudella, minkä toimenpiteen kaupungin-
hallitus hyväksyi 2 ) . Kaupunginhall i tus p ä ä t t i 3 ) oikeuttaa köyhäinhoito-
l au takunnan työtupien mestarin V. Kaarni lan maksu t ta asumaan Kirstin-
kadun ent. kansakoulutaloon sijoitetun työ tuvan konttorihuoneessa velvolli-
suuksin toimia talon var t i jana. 

Lastensuojelulautakunnan päätös Töölön neuvonta-aseman huoneiston 
luovuttamisesta Kenraali Mannerheimin lastensuojeluliiton käyte t täväksi 
kesäkaitsi jakursseja varten hyväksyt t i in 4). 

Suomenkielisten kansakoulujen johtokunnan esitys Museokadun var-
rella sijaitsevan Tunturi laakson huvilan luovuttamisesta syksystä lähtien 
maini t tu jen koulujen käyte t täväksi evä t t i in 5 ) mu t t a annetti in kiinteistö-
lautakunnalle tehtäväksi vara ta niitä var ten joitakin ty t tö jen ammatt ikoulu-
talon luokkahuoneita. Yhta ikaa esillä ollut kysymys Turun kasarmin käyt-
tämisestä samaan tarkoitukseen sai raueta 6). 

Kir japainokoulun vaht imestar in asuntona oleva opetusvälinehuone 
päätet t i in 7) luovut taa takaisin yleiselle ammattilaiskoululle alkuperäiseen 
tarkoitukseensa käytet täväksi , jolloin kyseisen vahtimestar in oli hanki t tava 
itselleen asunto koulun ulkopuolelta. 

Kaupunginhall i tus p ä ä t t i 8 ) suostua kaupunginkir jaston huoneiston 
luovuttamiseen valtion kirjastotoimiston käyte t täväks i kir jas tonhoitajain 
valmistuskursseja var ten. 

Kaupunginhall i tus pää t t i 9 ) , ettei ki inteistölautakunnan Helsingin seura-
kuntien diakoniakeskuksen käyte t täväksi suur keräyksen järjestämiseksi 
hädänalaisten hyväksi luovut tamasta Heikinkadun 17:ssä sijaitsevasta 
varastosuojasta kannettaisi vuokraa. 

Ki inte is tölautakunta päätet t i in oikeuttaa vuokraamaan kaasulaitokselle 
Kampin alueella olevat rakennukset n:ot 9 ja 11 elokuun 1 p:stä lukien 10) ja 
Polyteknikkojen ilmailukerholle Turun kasarmirakennuksessa sijaitseva 
n. 10 X 10 m:n suuruinen työhuone 50 markan kuukausivuokrasta toistai-
seksi lyhyin irtisanomisajoin n ) sekä Vapaussodan invaliidien liitolle kor-
vaukset ta 8 huonet ta Turun kasarmirakennuksesta helmikuun 18 p:nä liiton 
10-vuotisjuhlan vieraiden majoit tamiseen 12). 

Vielä ki inteis tölautakunta oikeutettiin 13) vuokraamaan Hert toniemen 
huvila nro 9 b Helsingin kunnantyönteki jä in keskustoimikunnalle muodol-
lista vuokraa vastaan ehdoin, et tä anne t tu ja määräyksiä tarkoin nouda-
tet t i in . 

Khs 9 p. elok. 1,327 — 2) S:n 6 p. syysk. 1,462 §. — 3) S:n 15 p. marrask. 
1,909 S. — 4) S:n 14 p. kesäk. 1,145 §. — 5) S:n 24 p. toukok. 973 §. — 6) S:n 25 p. lokak. 
1,759 — 7) S:n 20 p. syysk. 1,542 —8) S:n28 p. kesäk. 1,205 §. —9) S :n l5 p. maalisk. 
536 §. — 10)S:n 31 p. toukok. 1,007 §. — n ) S:n 15 p. marrask. 1.892 §. — 12) S rn lp .he l -
mik. 220 §. —13) S:n 9 p. maalisk. 499 


