
251 III. Kiinteistö Lautakunta. 

6. Kiinteistötoimiston maanmittaus- ja kartastotöiden osaston 
toimialaan kuuluvat asiat. 

Asemakaavanmuutos. Ki inteis tölautakunta p ä ä t t i k a u p u n g i n h a l l i t u k -
selle puoltaa I X kaupunginosan korttelia n:o 204 koskevaa asemakaavan-
muutos ta . 

Tilapäiset piirtäjät. Lau t akun ta pää t t i määrä tä maanmit taus- ja kar-
tastotöiden osaston ylimääräiseksi pi ir täjäksi ylioppilas T. Kaar t i sen 2 ) kesä-
kuun 5 pistä syyskuun 5 piään ja insinööri E . Oksasen3) lokakuun 1 pistä 
vuoden loppuun, kummankin 1,250 markan kuukausipalkkiosta. 

Käyttövarat. Lau takun ta myönsi 3) käyt tövarois taan 598 markkaa sai-
rasavun suorittamiseksi mit tamies A. Laineelle. 

Esityksiä kaupunginhallitukselle teht i in asioista, jo tka koskivat: Kona-
lan kylässä toimeenpantavien lohkomistoimitusten keskeyttämistä 4), kort te-
lin nio 176 uusia t on t t i j akoka r t t o j a 5 ) ja eräiden kaupungin Oulunkylässä 
omistamien tilojen yhdistämistä 6). 

Lausuntoja kaupunginhallitukselle annett i in m. m. asioista, jo tka koski-
vat Degerön kylän vesialueen jakoa 7), kaupunkien jakolain täytäntöönpano-
säännöksiä 8), valtiolle v. 1928 valt ionrautateiden tarpeisiin myyty jen aluei-
den erot tamista 9), kaupungin omistaman Hagan tilan ja eräiden Helsingin 
evankelis-luterilaisten seurakuntien omistamien tilojen välistä tilusvaih-
totoimitusta 1 0 ) , Kulosaaren kirkkotontin e ro t t amis to imi tus ta u ) ja Suomen 
sähkö osakeyhtiö Gottfr . Strömbergin anomusta korttelin nio 291 tontin nio 3 
jakamisesta neljäksi tontiksi1 2) . 

7. Kiinteistötoimiston talo-osaston toimialaan kuuluvat asiat. 

Kauppahallit. Talo.jaosto päät t i 1 3 ) , et tä , vaikka eräät Kasarmintor in 
kauppahall in myymälä t aikoinaan vastoin määräyksiä olikin luovutet tu nii-
den nykyisille haltijoille ilman huutokauppaa , näitä ei ollut i r t isanot tava, 
vaan saisivat vanhemmat siirtää oikeutensa myymälään lapsilleen ilman huu-
tokauppaa sekä et tä, jos jompikumpi aviopuolisoista kuolisi, siirtyisi vuokra-
oikeus jälkeenjääneelle ehdoin, et tä asianomainen itse oli myymälässä myy-
mässä. 

Kasarmintor in kauppahall in hall ivart i j aksi valitsi1 4) l au takunta v. t . 
hallivartij an R. Sabelströmin. 

Ranta tor in kauppahallin kalahalli vuokrat t i in 1 5 ) huht ikuun 1 p:stä 
lukien herroille A. Åvall, Y. Söderlund ja T. Eriksson yhden kuukauden irti-
sanomisajoin 24,000 markan vuosivuokrasta ja ehdoin, e t tä vuokraa ja t suo-
r i t t ava t kaupungille Skärgårds fiskarenas andelslag nimisen osuuskunnan 
maksamat ta j ä t t ämän vuokravelan. 

Vuoden varrella huutokaupat t i in 8 Ranta tor in hallin myymälän 1 6 ) 
vuokraoikeudet yhteensä 59,760 markasta , 10 Kasarmintorin hallin myymä-

Kiint. lautak. 12 p. marrask. 1,293 §.—2) S:n 4 p. kesäk. 723 §. —3) S:n 1 p. 
lokak. 1,104 §. — 3) S:n 20 p. elok. 951 §. — 4) S:n 24 p. syysk. 1,075 §. — 5) S:n 24 p. 
syysk. 1,075a §. —6) S:n 12 p. marrask. 1,294 §. —7) S:n 19 p. maalisk. 325 §. —8) S:n 
26 p. maalisk. 349 §. —9) S:n 16 p. huhtik. 435 §. —10) S:n 22 p. lokak. 1,196 §. — u ) S:n 
22 p. lokak. 1,197 §. —12) S:n 19 p. marrask. 1,322 §. — 13) Taloj. 22 p. tammik. 4 §. — 

14) Kiint. lautak. 16 p. huhtik. 439 §. — 15) S:n 26 p. maalisk. 360 §. — 16) Taloj. 5 p. 
helmik. 14 §, 16 p. huhtik. 58 §, 28 p. toukok. 74, 76 ja 81 §, 2 p. heinäk. 83 §, 17 p. syysk. 
91, 92, 93 ja 97 §, 15 p. lokak. 101 §, 12 p. marrask. 107 § ja 17 p. jouluk. 119 §. 
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Iän 1 ) vuokraoikeudet yhteensä 66,480 markas ta ja 4 Hakaniementor in hallin 
myymälän 2) yhteensä 14,580 markas ta . 

Torikauppa. Lau takun ta vahvis t i 3 ) Hietalahdentor in oksien ja mar jo jen 
sekä kalojen myyntipaikkojen kuukausivuokrat kesäkuun 1 pistä lukien 
35 markaksi ja muiden myyntipaikkojen 55 markaksi . 

Kioskeissa ja myyntipaikoissa sekä ulkosalla harjoitettu kauppa ja muu 
ansiotoiminta. Ki inteis tölautakunta pää t t i 4) v:n 1935 alusta lukien vuok-
ra ta samat 16 makkaranmyynt ipa ikkaa kuin v. 1934 sekä lisäksi yhden 
paikan Kasarmintor i l ta . Alimmat kuukausivuokrat päätet t i in korot taa 10 
markalla. Vuokraehdot vahvistet t i in samoiksi kuin kuluvanakin vuonna. 
Huutokaupassa nousi korkeimpien ta r jous ten summa yhteensä 296,280 
markkaan ja hyväksy i 5 ) l au takunta t ehdy t ta r joukset , joiden tekijöille pai-
ka t vuokrat t i in kalenterivuodeksi 1935. 

Lau t akun t a pää t t i 6 ) , e t tä riiakkaratarjoilua saataisiin vapunaa t tona 
ha r jo i t t aa klo 5:een. 

Lau t akun t a päät t i , e t tä virvoi tusjuomakioski t 7 ) ja vaunupaika t virvoi-
tusjuomien myyntiä var ten 8) sekä jää te lönmyynt ipa ika t 9 ) , l ukuuno t t amat t a 
Hämeent ien ja Keiteleentien kulmassa sekä Teh taankadun ja Sepänkadun 
kulmassa olleita jäätelönmyyntipaikkoja , jo tka jä tet t i in vuokraamat ta , koska 
niistä edellisenä vuonna ei oltu t eh ty t a r j o u s t a p a E r o t t a j a n myynt ipaikka, 
joka oli siirrettävä Heikinpuistoon ruotsalaisen teat ter in kohdalle, oli 
vuokra t tava entisille vuokraajilleen samasta vuokras ta kuin edellisenäkin 
vuonna. Ne kioskit j a paikat joi ta entiset hal t i ja t eivät halunneet, oli tar -
jo t tava huutokaupal la ja vahvis te t t i in 1 0 ) niiden alimmat vuokrat . 

Edellä käyneen huutokaupan jälkeen vuokrat t i in huht ikuun 15 p:n ja loka-
kuun 15 p: n väliseksi aj aksi 23 virvoitusjuomakioskia11) 302,000 markasta , 4 vau-
nupaikkaa 1 2) 9,000 markas ta ja 5 jäätelönmyyntipaikkaa1 3) 81,900 markas ta . 

Marjojen ja hedelmien myynt ipaikat vahvistet t i in1 4) seuraaviksi Kaisa-
niemessä: 1) Joutsenlammen länsipuolella ja 2) Liisankadun kohdalla; sekä 
Eläintarhassa: 1) Helsinginkadun varrella ja 2) Nordenskiöldinkadun var-
rella. Huutokaupassa hyväksyt t i in 1 5 ) t a r joukse t yhteensä 4,400 markas ta . 

Lau t akun ta pää t t i 1 6 ) , e t tä kuluvaksi vuodeksi oli huutokaupal la luovu-
t e t t ava ainoastaan yksi filmausoikeus, joka käsit t i koko kaupungin Kaisa-
niemeä ja Hie ta ran taa sekä saaria lukuuno t t ama t t a ja jonka alimmaksi vuok-
raksi vahvistet t i in 6,000 markkaa . 

Kaisaniemessä olevat 3 valokuvauspaikkaa vuokrat t i in1 6) huutokaupal la 
ilman alinta vuokraa. 

Kansanpuisto-osastolle annett i in1 6) tehtäväksi harkintansa mukaan mää-
rä tä filmaus- ja valokuvauspaikat kansanpuistoalueella ja j ä t t ää ne talo-osas-
ton huutokaupat tavaks i muiden valo kuvauspaikkojen yhteydessä. 

Edellä käyneen huutokaupan jälkeen vuokratt i in1 7) filmausoikeus 6,000 
markas ta ja valokuvauspaikat yhteensä 15,500 markas ta . 

x) Taloj. 5 p. helmik. 14 §, 5 p. maalisk. 50 §, 16 p. toukok. 57 ja 59 §, 28 p. 
toukok. 73,75 ja 80 §, 17 p. syysk. 90 ja 94 §,12 p. marrask. 108 § ja 17 p. jouluk. 120 §. — 
2) S:n 12 p. helmik. 21 §, 30 p. heinåk. 88 §, 15 p. lokak. 102 § ja 19 p. marrask. 113 §. — 
3) Kiint. lautak. 26 p. maalisk. 354 §. — 4) S:n 29 p. lokak. 1,228, 1,229 ja 1,230 §. — 
5) S:n 19 p. marrask. 1,327 §. — 6) S:n 23 p. huhtik. 515 §. — 7) S:n 12 p. helmik. 179 §.— 
8) S:n 12 p. helmik. 180 §. —9) S:n 15 p. tammik. 72 §. —10) S:n 5 p. helmik. 147 §, 12 p. 
helmik. 180 § ja 5 p. maalisk. 263 §. — n ) S:n 26 p. maalisk. 350 ja 351 § ja 9 p. huhtik. 
394 §.—12) S:n 26 p. maalisk. 352 §.—13) S:n 29 p. tammik. 126 § ja 26 p. helmik. 236 §.— 
14) S:n 12 p. helmik. 182 §. —15) S:n5 p. maalisk. 262 §. — 16) S:n 12 p. helmik. 181 §.— 
17) S:n 5 p. maalisk. 261 §. 
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Herra K . Koski oikeutettiin p i tämään kaukoputkia yleisön käyte t tä -
vinä Tähti torninvuorella ja Kaisaniemessä 300 markan maksusta vuodessa 
molemmista paikoista yhteensä. 

Talojaosto pää t t i 2 ) , e t tä i lmapalloja saadaan kuluvana vuonna myydä 
Kauppatori l la , Hakaniementoril la, Heikinpuistossa, Rautat ientori l la ja Töö-
lössä 50 markan vuokrasta myy jää ja päivää kohden. 

Akateeminen k i r jakauppa oikeutettiin 3) toukokuun 15 ja syyskuun 15 p:n 
välisenä aikana myymään aikakauslehtiä Pohjois- ja Eteläsatamissa yhteensä 
1,000 markan maksusta . 

Libra osakeyhtiö oikeutettiin 4) kesän aikana pi tämään henkilö vaakoja 
Kaivopuistossa 1,500 markan, Runeberginesplanaadissa 1,250 markan, 
Ranta tor in hallin luona 1,000 markan, Korkeasaarella 1,000 markan ja 
Hietarannassa 1,250 markan vuokras ta . 

Helsingfors scoutkår Spanarna oikeutet t i in5) arpojen myynt iä var ten 
pys ty t t ämään te l ta t ylioppilastalon aukiolle ja Heikinpuiston eteläpäähän 
maaliskuun 23 ja 25 p:n väliseksi ajaksi . 

Helsingin sokeat niminen yhdistys oikeutettiin 6) myymään arpoja 
sokeain tor ikauppiaiden myynt ipöydi l tä Kauppatori l la tor ikaupan aikana 
marraskuun 12 p:stä vuoden loppuun. 

Talojaosto vahvis t i 7 ) joulukuusien myynt ipaikat ja niistä suoritet ta-
va t vuokra t oikeuttaen samalla talonisännöitsijän myöntämään joulukuu-
sien myyntioikeuksia muillakin sopivilla paikoilla. 

Lupa rahankeräyksen toimeenpanemiseen. Helsingin ammatill inen pai-
kallisjärjestö oikeutettiin 8) seitsemässä paikassa eri puolilla kaupunkia toi-
meenpanemaan rahan ja t avaran keräyksen pöydiltä työt tömien hyväksi 
maaliskuun 27 ja 30 p:n välisenä aikana. 

Virvokkeiden tarjoilu Eläintarhana]'on aikana. Lau takun ta oikeut t i 9 ) 
Eläintarhanajo-Djurgårdsloppet nimisen jär jes tön toukokuun 13 p:nä järjes-
te t t ävän eläintarhanajon aikana kilpailualueelle j ä r jes tämään ravintolan ja 
virvokkeiden myynnin 3,000 markan maksusta ehdoin, e t tä haki ja hyvissä 
ajoin ennen kilpailua ilmoittaisi kilpailualueella ja sen väli t tömässä läheisyy-
dessä oleville kioskikauppiaille sekä jäätelön, hedelmien ja virvoitusjuomien 
myyjille maini tusta tar jo i lus ta ja sopisi heidän kanssaan heidän mahdolli-
sesti esi t tämistään vahingonkorvausvaat imuksista . Ellei main i t tu ja sopi-
muksia saataisi aikaan oli luvansaajan vas ta t t ava mahdollisista vahingon-
korvausvaat imuksista . 

Tivoli. Lau t akun ta oikeutt i1 0) Kenraali Mannerheimin lastensuojelu-
liiton jä r jes tämään tivolin korttelin n:o 215 (Kampin alueen) luoteisosaan 
huht ikuun 29 p:n ja toukokuun 13 p:n väliseksi ajaksi ehdoin, e t tä liitto huo-
lehtisi siitä, ettei tivolista aiheudu häiriötä ympäristölle. 

Ravintola- ja kahvilarakennusten vuokralleanto. Hesperian puiston 
kahvilarakennus vuokrat t i in 1 1 ) kesän ajaksi k i r janpa ina ja A. Runehjelmille 
500 markan vuokrasta , joka oli e tukäteen makset tava, ehdoin, et tä vuok-
raa j a suorittaisi entisen vuokraa jan Puistokahvila osakeyhtiön vuokravelan, 
3,325: 60 markkaa. 

Taloj. 19 p. helmik. 28 §. — 2) S:n 19 p. helmik. 27 §. — 3) S:n 30 p. huhtik. 
69 §. — 4) S:n 12 p. helmik. 23 §. —5) S:n 26 p. helmik. 43 §. — 6) Kiint. lautak. 12 p. 
marrask. 1,295 §. — 7) Taloj. 19 p. marrask. 112 §. — 8) Kiint. lautak. 26 p. maalisk. 
361 §. — 9) S:n 16 p. huhtik. 450 §. — 10) S:n 9 p. huhtik. 395 §. — n ) S:n 7 p. toukok. 
565 §. 
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Ullanlinnan kylpylaitoksen vieressä oleva kahvilarakennus alueineen 
(Veduta) vuokrat t i in 1 ) kesäksi 1935 rouva O. Suhoselle 40,000 markan vuok-
rasta. 

Esplanaadikappelin vuokra v:lta 1934 alennettiin 2) 50,000 markalla. 
Kioskipaikan vuokraaminen. Lau takun ta pää t t i 3 ) vuokrata liikeapulai-

nen A. Mäkäräiselle Hert toniemen valtatien ja Kulosaaren tien risteyksestä 
alueen virvoitusjuomakioskin paikaksi kesäkuun 1 p:stä lukien viideksi vuo-
deksi ollen ensimmäinen vuosi vuokravapaa ja vuokra seuraavilta neljältä 
vuodelta vas taavast i 100, 200, 300 ja 400 markkaa . Vuokrakauden pää ty t -
tyä oli kioskirakennus korvaukset ta jou tuva kaupungille. 

Vuokran alentaminen. Kauppapuu ta rhur i A. Andelinille vuokra tun 
Leppäsuon alueen n:o 68a vuosivuokra alennettiin 4) heinäkuun 1 p:stä lukien 
75,000 markas ta 60,000 markkaan. 

Ullanlinnan kylpylaitos vuokra t t i in 5 ) edelleen herroille J . Lydecken, 
K. Seidenschnur ja O. Ekman toukokuun 1 p:stä lukien yhdeksi vuodeksi 
100 markan vuokrasta . 

Esplanaadikappeli vuokra t t i in 6 ) lokakuun 8 ja 11 p:n väliseksi ajaksi 
Pellervo seuralle kanatalous- ja juustonäyt te lyn jär jes tämis tä var ten 500 
markan päivävuokrasta ollen vuokraajal la myös oikeus ennen näyt te lyä kah-
tena päivänä ja sen jälkeen yhtenä päivänä käy t t ää kappelirakennusta ehdoin, 
e t tä näyt te lyn j ä r j e s t ä j ä korvaisi kaiken näyt telyn ehkä a iheut taman vahin-
gon omalla kustannuksellaan, huolehtisi ravintolarakennuksen ja sen ympä-
ristön siivoamisesta heti näyt te lyn jälkeen sekä sopisi Osakeyhtiö Esplanaa-
dikappelin kanssa valaistuksesta ja kaupungin sähkölaitoksen kanssa raken-
nukseen näyt te lyn ajaksi j ä r jes te t täväs tä sähkölämmityksestä. Näyt te lyn 
jä r jes tä jä oikeutettiin 7) ilman eri maksua näyt telyn aikana pi tämään mai-
nosilmapalloa rakennuksen katolla ja telineisiin ki inni te t tyjä mainoskilpiä 
ravintolaan kuuluvalla alueella. 

Puhelinkioskipaikat. Helsingin puhelinyhdistys oikeutettiin 8) pys ty t tä -
mään puhelinkioskeja Meritullintorille, Hakaniementorille, Hämeentien ja 
In t iankadun kulmaukseen, Sturen- ja Mäkelänkatujen kulmaukseen, Turun-
tien ja Nordenskiöldinkadun kulmaukseen sekä Runebergin- ja Caloniuksen-
ka tu jen kulmaukseen marraskuun 1 pistä lukien kolmen kuukauden molem-
minpuolisin irt isanomisajoin ja 180 markan vuosivuokrasta kioskilta. 

Vuokralle otetut huoneistot. Ki inteis tölautakunta otti vuoden varrella 
vuokralle kaupungin virastoja ja laitoksia var ten seuraavat huoneistoti 

Virasto tai laitos, 
jota varten huoneisto 

on vuokrat tu . 
Vuokranantaja . Osoite. 

Vuokrakausi 
Vuokra 

Smk. 
Virasto tai laitos, 

jota varten huoneisto 
on vuokrat tu . 

Vuokranantaja . Osoite. 
alkaa. päät tyy. 

Vuokra 
Smk. 

Henkisesti sairai-
den miesten kes-
kuskoti9) 

T e r v e y s t o i m i s t o ve-
neeristen tautien 
v a s t u s t a m i s t a 
varten10) 

G. V. Nordlundin 
kuolinpesä 

Kauppias S. Män-
tynen 

Kilo 

Vironk. 7 

1934, toukok. 16 

1935, tammik. 1 

1 

1937, kesäk. 1 
ja sitä ennen, jos 
irtis. helmik. 
1940, tammik. 1 

1,500: — 

2,500: — 

M Kiint. lautak. 26 p. marrask. 1,353 §. —2) S:n 11 p. kesäk. 761 §. —3) S:n 14 p. 
toukok. 596 §. —4) S:n 16 p. huhtik. 436 §. — 5)'S:n 12 p. helmik. 177 §. —6) S:n 24 p. 
syysk. 1,077 §. — 7) S:n 15 p. lokak. 1,155 §. — 8) S:n 9 p. heinäk. 857 §. — 9) S:n 29 p. 
tammik. 124 §. —10) S:n 20 p. jouluk. 1,445 §. 
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isto tai laitos, jota 
rten huoneisto on 

vpokra t tu 
Vuokrananta ja . Osoite. 

V u o k r a k a u s i 

a l k a a . p ä ä t t y y . 

Vuokra, 
Smk. 

raanhoitaj atar-
isunnot1) 

yhäinhoitoviras-
on keskuskans-
ia2) 
yhäinhoitoviras-
on avustuskans-
ia3) 
yhäinhoitoviras-
,on avustuskans-
ia4) 
yhäinhoitolauta-
cunnan työtupa5) 
Hion uusi lasten-
,arha 6) 

stentarha Koti-
kallio 7) 

stentarha Päivä-
koti 8) 

stentarha Pääs-
s ä 9) 
stentarha Soi-
iällä10) 

ölön haarakir-
asto n ) 
teusaputoi-
nisto12) 

isten työtupa13 ' 

skuskeittolan 
laaraosasto14) 
simmäisen kau-
3unginvoudin 
konttori15) 
liisilaitoksen var-
;iokonttori Tou-
kolassa16) 
liisilaitoksen ase-
paja17) 

Fastighetsaktiebo-
laget Lappviks-
gatan 11 

Ministeri O. Talas 

Aktiebolaget Skill-
naden 1—3 

H enkivakuutusy h-
tiö Suomi 

Helsingin sokeain-
talo-säätiö 

Suomen luteril. 
evankeliumiyh-
distys 

Aktiebolaget Folk-
hemmet 

Aktiebolaget P. Si-
nebrychoff osa-
keyhtiö 

Ryska välgören-
hetsföreningen 

Osakeyhtiö Kallio-
linna 

Asunto osakeyhtiö 
Töölö 

Aktiebolaget sven 
ska gården 

Osakeyhtiö Ph. U. 
Strengberg & 
K: ni 

Osakeyhtiö Mäke-
länk. 31 

Teollisuusneuvos S 
Wuorio 

Poliisikonstaapeli 
M. Pohjanniemi 

Valtio 

Lapinlahden-
katu 11 

Siltasaarenk. 3 

P. Roobertin-
katu 13 

Siltasaarenk. 11 

Pengerk. 11 

Castrénink. 18 

Hämeentie 
85—87 

Albertink. 30 

Hämeentie 39 

Toinen linja 2 

Runebergink. 69 

Aleksanterin-
katu 16—18 

Meritullink. 1 

Mäkelänk. 31 

Unionink. 30 

Jaavantie 4 

Uudenmaan-
katu 38 

1934, kesäk. 1 

1934, heinäk. 1 

1934, kesäk. 1 

1934, kesäk. 1 

1934, tammik. 1 

1935 

1935, 

1934, 

1934, 

1934, 

1934, 

1934, 

1934, 
1934, 
1934, 
1934, 
1934, 
1934, 

helmik. 15 

tammik. 1 

kesäk. 1 

kesäk. 1 

kesäk. 1 

kesäk. 1 

kesäk. 1 

tammik. 1 
helmik. 1 
toukok. 1 

toukok. 15 
lokak. 1 
kesäk. 1 

1934, kesäk. 1 

1935, kesäk. 1 

1934, kesäk. 1 

1935, kesäk. 1 

1935, kesäk. 1, 
sen jälk. irtis. 
helmik. 
1939. kesäk. 1 

1935, kesäk. 1, 
sen jälk. irtis. 
helmik. 
1 kk. irtis. 

1935, kesäk. 1, 
sen jälk. irtis 
helmik. 
1936, kesäk. 1, 
sen jälk. irtis. 
helmik. 
1935, kesäk. 1, 
sen jälk. irtis. 
ennen maalisk. 
15 p . 
1937, kesäk. 1 

1935, kesäk. 1, 
sen jälk. irtis. 
helmik. 
1935, kesäk. 1 

Irtis. helmik. 

1934 
1934 
1934 
1934 
1934 
1935. 

huhtik. 30 
huhtik. 30 
toukok. 15 
toukok. 31 
jouluk. 31 
kesäk. 1 

1935, kesäk. 1 
sen jälk. irtis. 
helmik. 
1940, kesäk. 1 

1935, kesäk. 1 

132,000:—vuod. 

1,300: — kk. 

1,900: — sekä 
eräiden korjaust. 
jälk. 2,200: — 

2,500: — kk. 

50,000:— vuod. 

3,510: — kk. 

84,000:— vuod. 

2,000: —kk . 

66,000: — vuod 

4,200: — kk. 

3,000: — kk. 

14,000:— vuod 

6,555 — kk. 
3,450 — kk. 
5,002 50 
1,725 — 

3,500 _ kk. 
2,300 _ kk. 

2,200 :— kk. 

18,000: — vuod, 

380: — kk. 

x) Taloj. 30 p. huhtik. 71 §.—2) Kiint. lautak. 11 p. kesäk. 762 §. —3) S:n5 p. maalisk. 
260 §. — 4) Taloj. 19 p. helmik. 32 §. —5) Kiint.lautak. 15 p. tammik. 73 §. — 6) S:n 
22 p. toukok. 648 §. — 7) S:n 8 p. lokak. 1,134 §. — 8) Taloj. 28 p. toukok. 77 §.—9)Kiint. 
lautak. 29 p. tammik. 121 §. — 10) Taloj. 19 p. helmik. 33 §. — n ) Kiint. lautak. 12 p. 
maalisk. 290 §. —12) Taloj. 23 p. huhtik. 67 §. — 13) Kiint. lautak. 29 p. tammik.120 §, 
12 p. helmik. 184 §, 23 p! huhtik. 496 §, 22 p. toukok. 644 § ja 22 p. lokak. 1,202 §. — 
14) S:n 29 p. tammik. 125 §. —15) Taloj. 23 p. huhtik. 66 §. —16) Kiint.lautak. 30 p. hei-
näk. 903 §. —17) S:n 14 p. toukok. 600 §. 
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Kaupungin vuokralle ottamien huoneistojen vuokrien alentaminen. Alla 
ma in i t tu j a kaupungin virastoja ja laitoksia var ten vuokra t tu jen huoneistojen 
vuokrat saatiin v:n 1934 aikana kesäkuun 1 p:stä lukien alennetuiksi seu-
raavast i : 

ruotsinkielisten kansakoulujen kanslia, Annankatu 5, kuukausivuokra 
2,175 markas ta 2,100 markkaan 1 ) ; 

las tentarha Majgård, Toukolantie 13, vuosivuokra 28,000 markas ta 
26,500 markkaan 2 ) ; 

Espoon p i tä jän Suur-Huopalahden kylässä oleva henkisesti sairaiden 
naisten keskuskoti, kuukausivuokra 2,000 markas ta 1,800 markkaan 3 ) ; 

ruotsinkielinen työväenopisto, Ri tar ika tu 5, vuosivuokra 80,000 markas ta 
75,000 markkaan 4); 

las tentarha Vallila, Keuruunt ie 14, 2,200 markas ta 2,000 markkaan 5); 
merimiesten työnvälitystoimisto, Etel . Makasiinikatu 6, kuukausivuokra 

1,417: 50 markasta 1,340 markkaan 6); 
kunnallinen lastenpoliklinikka, Unioninkatu 45, kuukausivuokra 1,500 

markas ta 1,350 markkaan 7 ) ; sekä 
las tentarha Kot ivara , Kumpulanka tu 4, kuukausivuokra 2,000 markas ta 

1,800 markkaan 8). 

Yhteiskunnallisen korkeakoulun omistamasta talosta, Franzéninkatu 13, 
köyhäinhoitoviraston V avustuskansliaa var ten vuokra tun huoneiston vuokra-
sopimusta päätet t i in 9) j a tkaa ehdoin, e t tä vuokranan ta ja t ammikuun 1 p:stä 
1935 lukien huoneistoon entisestään kuuluvien huoneiden lisäksi luovuttaisi 
erään 20 m2:n suuruisen huoneen ilman vuokrankorotusta . 

Terveydenhoitolautakunnan toimiston huoneistokysymys. Terveydenhoito-
lau takunnan toimiston huoneiston laa jentamis ta var ten pää t t i 1 0 ) l au takunta 
kesäkuun 1 p:stä 1935 lukien luovut taa veneeristen taut ien terveystoimiston 
huoneiston terveydellisten tu tk imusten laboratoorille sekä viimeksi maini tun 
laitoksen hallussa olevan huoneiston terveydenhoi tolautakunnan toimistolle. 
Terveystoimistolle veneeristen taut ien vas tus tamis ta var ten oli hanki t tava 
huoneisto muual ta . 

Kunnallisten työväenasuntojen vuokrien kantotapa. Lau t akun t a päät t i 1 1 ) , 
e t tä kunnallisten työväenasuntojen vuokrankanto v:n 1935 alusta lukien oli 
t apah tuva pankkien välityksellä. Talojaosto vahvist i1 2) s i t temmin kunnal-
listen työväenasuntojen vuokrien kannossa käy te t tävän kuit t i lomakkeen. 

Normaalikellojen vuokraaminen. L a u t a k u n t a pää t t i 1 3 ) Aktiebolaget 
normaltid nimiseltä yhtiöl tä vuokra ta Luotsikadun talossa n:o 1 ja Caloniuk-
senkadun talossa n:o 10 olevat normaalikellot heinäkuun 1 p:stä 1934 lukien 
250 markan vuosivuokrasta kellolta sekä vaihtaa Fredrikintorin kulmassa 
olevan normaalikellon Laivur inkadun talossa n:o 43 olevaan normaalikelloon. 

Palovakuutukset. Lau t akun ta pää t t i pa lovakuut taa eräät Kulosaaren 
kar tanon ulkorakennukset1 4) Suomen maalaisten paloapuyhdistyksessä yh-
teensä 80,000 markas ta ja Uunisaaren uimalaitoksen rakennuksen 1 5 ) Suo-
men maalaisten paloapuyhdistyksessä 225,000 markasta . 

Taloj. 22 p. tammik. 2 §. —2) S:n 12 p. helmik. 24 §. —3) S:n 19 p. helmik. 30 §. — 
4) S:n 19 p. helmik. 31 §. — 5) S:n 26 p. helmik. 39 §. —6) S:n 26 p. helmik. 46 §. — 
7) S:n 26 p. helmik. 47 §. —8) Kiint. lautak. 12 p. maalisk. 291 §.—9) Taloj. 23 p. 
huhitk. 65 §. — 10) Kiint. lautak. 19 p. marrask. 1,323 §. — u ) S:n 26 p. marrask. 
1,350 §. — 12) Taloj. 3 p. jouluk. 115 §. — 13) Kiint. lautak. 4 p. kesäk. 725 §. — 14) S:n 
11 p. kesäk. 763 §. —15) S:n 9 p. heinäk. 858 §. 
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Tilitysvuokrat. L a u t a k u n t a määräs i 1 ) perusteet , joiden mukaan kaupun-
ginvirastoi l ta ja laitoksilta oli per i t tävä vuokria niiden hallussa olevista kau-
pungin huoneistoista ja ehdot t i 2 ) kaupunginhallitukselle miten suurina näiden 
perusteiden mukaan määrä ty t vuokrat oli o te t tava talousarvioon. 

Halkojen hankinta. Kiinteistötoimiston talo-osaston hoidossa olevien 
huoneistojen lämmitykseen tarvi t tavien halkojen hankinta lämmityskautena 
1934—35 annet t i in 3 ) pelastusarmeijalle. 

Käyttövarat. Lau takunnan käyt tövarois ta myönnett i in m. m. seuraavat 
määrärahat : 

v. 1934 sat tuvien autoasemapuhelimien vahinkojen kor jauskustannus-
ten suorittamiseen 1,000 markkaa 4 ) ; 

Kauppa tor in maalaismyyjäin myyntipenkkien osittaista uusimista var-
ten 600 markkaa 5); 

korvauksena Osakeyhtiö Välille t ippuvan öljyn a iheut tamista vahingoista 
Kasarmintor in hallin kangasmyymälässä n:o 77 oleville puseroille 280 mark-
kaa 6); 

Ford motor c:o of Finland nimisen yhtiön vuokra-alueelle Munkkisaarella 
joh tavan viemärijohdon uusimiseen 8,000 markkaa 7); 

uuden vesipostin asettamiseen Ranta tor in kauppahallin pohjoispuolelle 
5,000 markkaa 8); sekä 

Suvilahdenkadun talon n:o 4 savupiipun purkamiseen 6,000 markkaa 9). 
Esityksiä kaupunginhallitukselle tehti in m. m. asioista, jo tka koskivat: 
Hietalahdentoril la t apah tuvan kaupan laa jentamis ta 1 0 ) ja Kellosaaren 

lentokonehallin palo vakuut tamis ta n ) . 
Lausuntoja kaupunginhallitukselle annett i in m. m. asioista, jo tka koski-

vat: 
makkara tar jo i lua var ten vahvis te tun a jan pidentämistä eräissä tapauk-

sissa12), ka la jäähdyt tämön rakentamis ta Helsinkiin1 3), kaasulaitoksen työ-
pa jan si joi t tamista v:n 1936 alusta kortteliin n:o 217 14), Kirs t inkadun kansa-
koulutalon käyt töä 1 5 ) , poliisilaitoksen siivoojattarien asumien huoneistojen 
vuokr ia 1 6 ) ja puutarhatuot te iden myynnin jär jes tämis tä kokeeksi kaupun-
gin toreilla1 7). 

8. Kiinteistötoimiston kansanpuisto-osaston toimialaan 
kuuluvat asiat. 

Maa-alueiden vuokralleanto ja luovuttaminen kansanpuistoista. Kivinokan 
kansanpuistossa oleva Rälläkkäniemi niminen alue ja sillä oleva kalas ta ja-
to rppa vuokra t t i in 1 8 ) voimistelu- ja urheiluseura Helsingin Ponnistukselle 
huht ikuun 1 p:stä lukien yhdeksi vuodeksi 1,300 markan vuokrasta . 

Helsingin pohjoisen seurakunnan nuorisopiirille luovutett i in1 9) Mustasaa-
relta 70 m2:n suuruinen alue kesämajan rakentamis ta var ten toukokuun 
1 p:stä toukokuun 1 p:ään 1938 vuokra t ta ollen yhdistys kuitenkin ennen 

Kiint.lautak. 25 p. kesäk. 814 §. — S : n 9 p. heinäk. 854 §. —3) Taloj. 2 p. heinäk. 
82 §. —4) Kiint.lautak. 12 p. maalisk. 288 §. —5) S:n 30 p. huhtik. 537 §. —6) S:n 4 p. kesäk. 
726 §. — 7) S:n 8 p. lokak. 1,137 §. —8) S:nl9 p. marrask. 1,324 §. —9) S:n26 p. marrask. 
1,355 §. — 10) S:n 26 p. maalisk. 353 §. — n ) S:n 4 p. kesäk. 724 §. — 12) 8:n 19 p. 
maalisk. 326 §. —13) S :n l4 p. toukok. 594 §. —14) S:n 22 p. toukok. 643 §. — 15)S:n22 p. 
toukok. 646 §. —16) S:n 11 p. kesäk. 758 §. — 17) S:n 10 p. jouluk. 1,406 §. —18) S:n 12 p. 
maalisk. 294 §. —19) S:n 12 p. maalisk. 296 §. 
Kunnall. kert. 1934. 17 


