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2. Kiinteän omaisuuden hankintaa ja kaupungille kuuluvan sellaisen 
omaisuuden luovutusta koskevat kysymykset. 

Katariinankadun talon ja tontin n:o 3 osto. Kaupunginval tuus to pää t t i 
ostaa kaupungille Kata r i inankadun tont in n:o 3 sillä olevine rakennuksineen 
4,330,000 markan kauppahinnas ta tont in omista jan, j oh t a j a H. Bit ten esit-
t ämin ehdoin, että: 

kaupunki o t taa vastatakseen kiinteistöön kiinnitetyistä 3,000,000 mark-
kaan nousevista kiinnityslainoista; 

kaupunki luovut taa myyjäl le itselleen ta i hänen edustamalleen yhtiölle 
i lman huu tokauppaa täydellä omistusoikeudella korttelissa n:o 474 olevan 
Töölönkadun tont in n:o 34 730,000 markan luovutushinnasta ja i lman tavan-
mukais ta rakentamisaikaa koskevaa kauppaehtoa, jolloin tont in vas taanot -
t a j a maksaa leimaverot; 

kaupunki maksaa kauppak i r j aa tehtäessä myyjäl le käteisellä 600,000 
markkaa , mikä määrä suori tetaan ennakolta kaupunginkassasta ja merki tään 
v:n 1936 talousarvioon; 

kaupunki si toutuu vuokra t t a luovut tamaan myyjäl le vuokraoikeuden 
Kata r i inankadun talossa n:o 3 olevan Torikahvilan huoneistoon ta i muuhun 
samanarvoiseen kahvilahuoneistoon samassa kaupunginosassa 10 vuodeksi, 
kui tenkin niin, e t tä vuokraoikeus lakkaa, jos myy jä ennen vuokrakauden 
pää t tymis tä kuolee; sekä 

vas taanot to t a p a h t u u maaliskuun 1 p:nä 1935, mistä alkaen kaupunki 
myös vas taa edellä main i t tu jen Kata r i inankadun taloon ja tont t i in n:o 3 
ki inni te t ty jen lainain korosta. 

Edellä main i t tu ja kauppaehto ja muutet t i in 2) myöhemmin sikäli, e t tä 
kauppahinnan käteisellä suor i te t tavan erän 200,000 markan suuruisen osan 
suoritus ja kaupungin luovute t tavan Töölönkadun tont in vas taanot to t apah -
tuis ivat vas ta kaupungin saa tua saannolleen lainhuudon, sekä e t tä kaupunki 
suorittaisi myyjälle korkoa 6 %:n mukaan kyseiselle 200,000 markan erälle ja 
maini tun Töölönkadun tont in 730,000 markan suuruiselle luovutushinnalle 
maaliskuun 1 p:stä alkaen siksi kuin la inhuuto oli saatu; koron suoritukseen 
t a rv i t t ava t vara t osoitettaisiin määrärahas ta Tilapäisluoton korot. 

Maan hankkiminen katujen leventämistä varten. Unioninkadun leventä-
miseksi sen korttelin n:o 45 kohdal ta tont is ta n:o 1 lunas te t tavan maakais ta-
leen korvaukseksi kaupunginval tuusto päät t i 3) korttelia koskevan asema-
kaavanmuutoksen tu l tua vahvistetuksi ja tont in omis ta jan alet tua rakentaa 
uudisrakennusta suori t taa 750,000 markkaa , mikä määräraha oli o te t tava 
v:n 1936 talousarvioon ollen kaupunginhallituksella kuitenkin oikeus käy t t ää 
se jo ker tomusvuonna. 

Val tuusto hyväksyi 4) It . Puistotien ja Siltatien leventämiseksi IX kau-
punginosan korttelissa n:o 204 olevan main i t tu jen ka tu jen kulmassa sijait-
sevan It . Puistotien tont in n:o 21 kohdalta to imeenpantavan ti lusyaihdon. 

Lohkotilan osto pakkohuutokaupalla. Kaupunginval tuusto hyväksyi 
kaupungin saatavan suoritukseksi pakkohuutokaupal la myydyn huvilan-
omis ta ja J . A. Teräsmaan omistaman Helsingin maalaiskunnassa olevan 
Malminkylän Huvila n:o 123 nimisen tilan oston kaupungille 15,200 markan 

Kvsto 23 p. tammik. 37 §. —2) S:n 27 p. helmik 23 §. — 3 ) S:n 17 p. huhtik. 13 §; 
vrt , myös tämän kert. s. 3. — 4) Kvsto 23 p. tammik. 17 §; vrt . myös tämän kert. s. 
4. — 5 ) Kvsto 8 p. toukok. 12 §. 
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hinnasta. Kauppah in ta osoitettiin pääluokkaan Kiinteistöt sisältyvistä val-
tuus ton käyt tövarois ta . 

Kaupungin ja sen evankelis-luterilaisten seurakuntain välinen tilusvaihto. 
Sen jälkeen kun kaupunginval tuusto oli hyväksynyt kaupungin ja sen evan-
kelis-luterilaisten seurakuntain välillä to imeenpantavan tilusvaihdon sopimus-
luonnokset kävi selville, e t tä kaupungin luovute t tavaan alueeseen sisältyi 
eräs t iemaa, joka v. 1906 toimitetussa isonjaon järjestelyssä oli j ä t e t ty jaka-
mat ta , kuuluen se siis yhteisesti Malminkylän jakokunnalle, jonka osakas 
kaupunki maanomis ta jana oli. Asiaa koskevien tu tk imusten jälkeen, joissa 
oli hava i t tu pakkolunastus ainoaksi mahdolliseksi tässä tapauksessa kysymyk-
seen tulevaksi menetelmäksi tiealueen liittämiseksi hautausmaa-alueeseen, 
val tuusto hyväksy i 2 ) kaupunginhalli tuksen ehdotuksen tilusvaihtosopimus-
luonnoksen muut tamises ta siten, e t tä kyseistä asiaa koskeva kohta saisi seu-
raavan muodon: 

5) Koska 2) kohdassa maini t tuihin alueisiin A ja B sisältyy osa Malmin 
hau tausmaan koillispuolella Puodinkylään johtavas ta , Malminkylän jako-
kunnan yhteisesti omistamasta ajot iestä, si toutuu Helsingin kaupunki t ä ten 
anomaan seurakuntien laskuun sanotun t iemaan pakkolunastamista hautaus-
maaksi sekä ryh tymään kaikkiin tarpeellisiin toimenpiteisiin pakkolunas-
tuksen toimeenpanemiseksi ja s i toutuvat seurakunnat puolestaan olemaan 
sulkematta nykyistä t ie tä ainakin v:n 1938 loppuun saakka. Pakkolunastus-
menettelystä a iheutuvat kustannukset jae taan tasan kaupungin ja seura-
kuntien kesken, kuitenkin siten, e t tä pakkolunastuksen yhteydessä ehkä 
määrä t t ävän uuden tien rakentaminen ja ylläpito yksinomaan on kaupungin 
asia. 

Kaupunginhalli tukselle annett i in tehtäväksi ryh tyä muutoksesta aiheu-
tuviin toimenpiteisiin. 

Siltavuorenpenkereen eräiden tonttien luovuttaminen valtiolle. Opetus-
ministeriön t iedustel tua, voisiko kaupunki esim. tilusvaihdoin luovut taa yli-
opiston lääketieteellis-kemiallisen sekä farmakologisen laitoksen rakennus-
paikaksi I kaupunginosan korttelissa n:o 45 olevat r aken tama t toma t Silta-
vuorenpenkereen ton t i t n:ot 1, 2 ja 3, kaupunginval tuusto pää t t i 3) i lmoit taa 
ministeriölle suostuvansa luovut tamaan kyseiset tont i t yliopiston tarpeisiin, 
edellytyksin e t tä valtio noudat t i ki inteis tölautakunnan niitä var ten laat imaa 
rakennussuunni te lmaa ja e t tä alueen arvosta ja sen vastikkeesta sovittiin 
ennen luovut tamista . 

Valtion ja kaupungin välinen tilusvaihto Katajanokalla y. m. Puolustusmi-
nisteriön aloitteesta oli asetet tu to imikunta , jossa sekä valtio e t tä kaupunki 
olivat edustet tuina, harki tsemaan Kata janokal la olevan asevarikko l :n hallin-
nassa olevan valtion alueen mahdollista laa jentamis ta kaupungin kanssa toi-
meenpantavin tilusvaihdoin, jolloin päädyt t i in siihen, e t t ä saadakseen kau-
pungilta takaisin 2,750 m 2 v:n 1928 t i lusvaihdossa4) sille jou tunu t t a maa ta 
Ka ta j anoka l t a , valtion oli luovutet tava kaupungille Ka ta janoka l t a 415 m2 

paremman satamajär jes te lyn aikaansaamiseksi ja Hämeentien varrelta keskus-
vankila-aluetta 2,720 m2 maini tun kadun leventämistä var ten tä l tä kohdalta. 

Kaupunginval tuusto päät t i 5) i lmoittaa ministeriölle omasta puolestaan 
hyväksyvänsä laadituista kartoista lähemmin ilmeneviä alueita koskevan 

Ks. v:n 1934 kert. s. 9. — 2) Kvsto 28 p. elok. 11 §. — 3) S:n 4 p. jouluk. 16 §. — 
4) Ks. v:n 1927 kert. s. 20. — 5) Kvsto 4 p. jouluk. 23 § ja kvston pain. asiakirj. n:o 19. 
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t i lusvaihdon kaupunginhalli tuksen käyt tämien yksikköhintain perusteella 
sekä oikeuttaa kaupunginhall i tuksen tekemään lopullisen tilusvaihtosopi-
muksen, huomioonottaen: 

et tä alueen takais inlunastamista koskeva merkintä tehtiin valtioneuvos-
ton pöytäkir jaan; 

e t tä valtio tilusvaihtosopimuksessa sitoutui luovut tamaan kaupungille 
viimeistään maaliskuun 1 p:ään 1936 mennessä ne Ka ta j anokan alueet, jo tka 
v:n 1928 ti lusvaihtosopimuksen mukaan joutuivat kaupungille; sekä 

e t tä kaupungille tilusvaihdossa jou tuva t alueet luovutett i in sille niin-
ikään v:n 1936 maaliskuun 1 p:ään mennessä. 

Kadun rakentaminen korttelin n:o 44 halki. Kaupunki oli a ikanaan val-
tion ostaessa tulevia klinikoita var ten kaupungil ta XV kaupunginosan kort-
telit n:ot 526 ja 527 p idä t täny t itselleen oikeuden niin suureen osaan vanhan 
ja uuden klinikan tont t ien välistä I kaupunginosan korttelin n:o 44 aluetta 
kuin tarvi t t i in Puu ta rhakadun jatkeeksi suunnitellun kadun johtamiseen 
Unioninkadulta Snellmaninkadulle 1). Koska tällaisen kadun rakentaminen 
kuitenkin suuresti vaikeuttaisi maatalous-metsätieteellisen t iedekunnan 
rakennusten si joi t tamista maini t tuun kortteliin koskevan suunnitelman 
to teu t tamis ta , opetusministeriö pyysi kaupunkia kokonaan luopumaan sano-
tus ta oikeudestaan. 

Sen jälkeen kun ki inteis tölautakunta oli an tanu t lausuntonsa, asiasta 
käydyissä neuvotteluissa tehti in valtion tahol ta lopuksi ehdotus, jonka 
to teu t tamis ta ki inteis tölautakuntakin puolestaan asettui kanna t tamaan . 
Tämän mukaisesti kaupunginval tuusto p ä ä t t i 2 ) i lmoittaa opetusministeriölle 
suostuvansa siihen, e t tä Snellmanin- ja Unioninkadun välisen liikenneyhtey-
den parantamiseksi korttelin n:o 44 halki ava t tava katu luovutetti in yksin-
omaan jalankulkuli ikennettä var ten, kui tenkin ehdoin, et tä valtio Liisan-
kadun liikennetehon enentämiseksi luovutt i edellä maini tusta korttelista 
t ä m ä n kadun leventämistä var ten 6 m:n levyisen kaistaleen ja suostui vah-
vis tamaan rakennusra ja t kortteleille n:ot 42 ja 44 6 m:n päähän Unioninkadun 
puoleisesta ton t t i ra jas ta . 

Sit temmin opetusministeriö ilmoitti kaupunginhallitukselle valtioneuvos-
ton hyväksyneen val tuuston edellä selostetut ehdot. Samalla oli kui tenkin 
valtioneuvoston pöytäk i r jaan merki t ty valtioneuvoston tulkinneen maini tu t 
ehdot siten, e t tä korttelin n:o 44 halki ava t tava katu oli oleva Puu ta rhakadun 
ja tkoa, sen suuntainen eikä sitä leveämpi; e t tä saman korttelin 6 m:n kais-
taleen luovutus kaupungille saattoi t apah tua vasta kun siellä olevat valtion 
rakennukset voitiin siirtää pois tai luovut taa valtion käytöstä ja e t tä kadun 
leventämisen tuli t a p a h t u a kaupungin kustannuksella; e t tä korttelien n:ot 
42 j a 44 rakennusra ja in vahvistamisella edellä maini tuin tavoin valtio ei 
ollut luopunut omistusoikeudestaan siihen maa-alaan, jolle puheena olevan 
ra jo i tuksen johdosta ei saanut rakentaa; sekä et tä niin pian kuin valtion nyt 
puheena oleva rakennustoiminta kortteleissa n:ot 42 ja 44 pantiin alulle, 
niiden kau t t a vedet ty viemärijohto oli si irret tävä Puu ta rhakadun ja tkeen 
alle tai yli opisto viranomaisten hyväksy t tävään paikkaan. Valtuusto oikeutti3) 
kaupunginhall i tuksen tekemään valtion kanssa puheena olevassa asiassa sopi-
muksen valt ioneuvoston hyväksymän tulkinnan mukaisesti . 

Rautatieaseman ympäristöä koskeva valtion ja kaupungin välinen tilus-
vaihto sekä sen yhteydessä toimeenpantava korttelin n:o 99 uudelleenjärjestely. 

Ks. v:n 1907 kert. s. 23. —2) Kvsto 28 p. elok. 4 §. —3) S:n 20 p. marrask. 2 §. 
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Sen jälkeen kun posti- ja lennätintalon rakentamis ta koskeva valtion ja kau-
pungin välinen tilusvaihtosopimus oli tehty , kulkulaitosten ja yleisten 
töiden ministeriö kuitenkin oli i lmoit tanut kaupunginhallitukselle, e t tä talon 
asemaa olisi jossain määrin muute t t ava ja ton t t i a t ä ten si irrettävä 5 m poh-
joiseen sekä n. 3.65 m länteen. Valtion ja kaupungin välillä asiasta käydyissä 
neuvotteluissa rautatiehall i tus, joka aikanaan oli ostanut rauta t ieaseman 
etelä- ja länsipuolella olevat II kaupunginosan korttelissa nro 99 sijaitsevat 
tont i t , esitti, e t tä uudelleen]ärjestet tävän Kaasu teh taankadun a jo t ie tä 
ei saisi rakentaa 14 m leveämmäksi, jo t t a rauta t ieasemaa häiri tsevä 
läpikulkuliikenne estyisi, sekä vastapainoksi levennettävä Kaivokatu koko 
pi tuudel taan 30 m:n leveyteen. Näiden jär jestelyjen toteut tamiseksi olisi 
vä l t t ämätön tä jä r jes tää Kaivo- ja Kaasu teh taankadun välinen kortteli 
nro 99 uudelleen valtion ja kaupungin sekä kaupungin ja yksityisten hallussa 
olevat, mainitussa korttelissa sijaitsevat Heikinkadun tont i t nrot 3 ja 4 omis-
tavien yhtiöiden välisin tilusvaihdoin. Lisäksi kulkulaitosten ja yleisten 
töiden ministeriö katsoi, e t tä asemarakennuksen ympäristön omistusolot 
samassa yhteydessä olisi saatava jär jestykseen. Asemarakennuksen kaak-
koisosa oli n imit tä in rakennet tu vahvis te tun ton t t i r a j an ulkopuolelle, joten 
se ny t sijaitsi kaupungin maalla, ja lisäksi oli hall intorakennuksen Länt . 
Tea t te r ikujan viereisen osan eteläinen kaistale katumaalla; toiselta puolen 
taas oli asemarakennuksen i täistä sivua vedet ty ton t t i r a jas ta jossain määrin 
sisäänpäin, joten osa tont t ia oli tällä kohdalla ka tumaa ta . Täälläkin olisi 
näin ollen to imi te t tava tilusvaihto, jo t t a asemarakennuksen r a j a t saataisiin 
muutetuiksi vas taamaan todellista naut in taa . 

Edellä mainituin tavoin pyrit t i in sitten asian ratkaisuun, jolloin kau-
punginvaltuusto, kun yksityisten tont t ien luovutusta koskevat neuvottelut 
oli saatu päätökseen, päätt i 2) edellytyksin, e t tä valtio puolestaan hyväksyi 
kyseisen ti lusvaihdon sitä koskevalta osalta: 

luovut taa valtiolle ki inteis tölautakunnan laad i tu t tamaan ehdote t tu ja 
t i lusvaihtoja koskevaan ka r t t aan n:o 1,552 kirjaimilla A, H ja K merki ty t 
alueet, pinta-alal taan yhteensä 2,702.563 m2 , ehdoin, e t tä valtio luovutt i kau-
pungille ka r t t aan kirjaimilla B, C, D, Ev E2 , G ja I merki ty t alueet, joiden 
yhteinen pinta-ala oli 4,061.401 m2; 

luovut taa korttelin n:o 99 tont in n:o 3 omistajalle Lokalaktiebolaget 
Östra Henriksgatan 13 nimiselle yhtiölle sen tont t i in l i i tettäväksi ka r t t aan 
merki tyn alueen E p pinta-alal taan 25.3io m2, ehdoin, e t tä maini t tu yhtiö 
luovutt i kaupungille alueet P1? O ja N, jo tka käsi t t ivät yhteensä 595.195 m2; 

luovut taa korttelin n:o 99 tont in n:o 4 omistajalle, Nääs spr i t fabr ik aktie-
bolagille, alueet L ja E2 , yhteensä 583.252 m2, ehdoin, e t tä tont in omistaja 
luovutt i kaupungille alueet P 2 ja M, pinta-alal taan yhteensä 105.059 m2; 

hyväksyä edellä maini t tu jen tont t ien n:ot 3 ja 4 omistajain korttelin 
n:o 99 jär jestelyä koskevat ta r joukse t 3), kui tenkin siten muute t tu ina , et tä 
tont t ien rakennuskorkeudet määrät t i in voimassa olevan rakennusjär jes tyksen 
mukaisesti, e t tä uusi katu tont in itäpuolella rakennett i in ainoastaan 8 m:n 
levyiseksi, ja e t tä kaupungin alueiden luovutus t apah tu i tontt i in n:o 4 näh-
den sikäli kuin sillä olevat rakennukset purett i in, kui tenkin viimeistään maa-
liskuun 1 p:nä 1936, ja tont t i in n:o 3 nähden sinä a jankohtana , jolloin tont in-
omista ja sitä koskevan erillisen sopimuksen mukaisesti luovutt i alueen kau-
pungille; sekä 

Ks. v :nl934 kert. s. 11.—2) Kvs to28p. elok. 5 §.—3) Kvston pain. asiakirj.n:o 8. 
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merkitä ti lusvaihdon aiheut tamia töi tä var ten v:n 1936 talousarvioon 
5,630,000 markan suuruisen määrärahan, josta vaihtojen ja sopimusten 
mukaisten töiden kustannuksi in 3,055,000 markkaa ja Museokadulta Silta-
vuorenrantaan rakenne t tavan pääviemärin Kaasu teh taankadun ja Rau ta -
t ientorin välisen osan kustannuksi in 2,575,000 markkaa , oikeuttaen kaupun-
ginhallituksen käy t t ämään sitä jo ker tomusvuonna viemärijohdon rakenta-
miseen sekä eräiden täyt tämis töiden suorittamiseen. 

Eduskunnan hyväksy t tyä esitetyn valtion ja kaupungin välisen tilus-
vaihdon toimeenpanoa ta rko i t t avan lakiesityksen tasavallan presidentti 
mar raskuun 8 p:nä tapahtuneessa esittelyssä vahvisti lain sanotun tilusvaih-
don toimeenpanosta 1). 

Korttelin n:o 499 rajajärj estelyä tarkoittava aluevaihto. Kiinteistöosake-
yhtiö Töölönkatu 53 — Fastighetsaktiebolaget Tölögatan 53 nimisen yhtiön 
ehdote t tua , koska sen omistama X I V kaupunginosan korttelissa n:o 499 
oleva Töölönkadun ton t t i n:o 53 ei käs i t tänyt koko Töölönkatuun ra jo i t tuvaa 
aluet ta vaan osa tont is ta kuului edelleen myymät tömänä kaupungille, e t tä 
tont in r a j an suoristamiseksi toimitettaisiin aluevaihto, ki inteistölautakunta 
laadi tu t t i kyseisen r a j a j ä r j estelyn toimeenpanoa ja sellaisen kaupungin ja 
yhtiön välisen aluevaihdon to imi t tamis ta , e t tä kumpikin luovuttaisivat toi-
silleen 12.36 m2:n suuruisen alueen, koskevan, molla 1,547 merki tyn asema-
kaavan ja tont t i jaon muutosehdotuksen 2 ) , johon lisäksi oli merki t ty 
rakennusra ja t kyseiselle tontille. Kaupunginval tuusto hyväksyi 3) esitetyn 
ti lusvaihdon toimeenpanemisen sekä ehdotuksen maini t tua korttelia koske-
van asemakaavan ja siihen l i i t tyvän tont t i jaon muut tamises ta . 

Erästä Helsingin pitäjän Malmin kylän savenottoaluetta koskeva tilus-
vaihto. Taloustirehtööri V. Langin vaimoineen ehdotet tua heidän ja kau-
pungin välisen ti lusvaihdon toimeenpanoa erään Helsingin p i tä jän Malmin 
kylässä olevan yhteisen savenottoalueen heille kuuluvan osuuden luovut ta-
miseksi kaupungille, kaupunginval tuusto päät t i 4) i lmoittaa heille puolestaan 
hyväksyvänsä sellaisen t i lusvaihdon to teut tamisen, e t tä anojain omistaman 
Filpuksen tilan R N 72 ja sen osille mahdollisesti kuuluvat kyseisen saven-
ot topals tan osat vaihdett i in maini tun ti lan tont t ipals tan länsipuolella oleviin 
kaupungin omistamiin Strömsin ti lan tiluksiin, sovittaen r a j a suunnilleen 
siten, e t tä Strömsin ja Filpuksen välisen r a j an pohjoispää siirrettäisiin niin 
paljon i täänpäin , e t tä pohjoispuolella Örskiksen t i lasta lohkot tujen palstain 
väliin j ä t e tyn t iemaan suunnan itäpuolelle Filpuksen r a j aan saakka tulisi 
kaupungin omis tamaa maa ta n. 30—40 m:n leveydeltä, jo t ta alue voitaisiin 
myöhemmin järjestää asuntotonteiksi , pi täen vaihdossa kaupungin omistamien 
maiden yksikköhintaa vähintään Filpuksen maiden yksikköhinnan suuruisena, 
sekä ehdoin, e t tä herra Lang suoritti kaikki t i lusvaihdosta ja sen edelly-
tyksenä olevasta yhteisen savenottopalstan jaosta a iheutuvat kustannukset . 

Korttelin n:o 477 tontin n:o 40 myynti. Osuusliike Elanto nimisen osuus-
kunnan anot tua saada ostaa korttelissa n:o 477 oleva Turunt ien tont t i n:o 40 
ravintolatarkoituksiin rakennet tavaksi kaupunginval tuusto oikeut t i 5) kiin-
te is tölautakunnan, edellytyksin, e t tä haki ja alisti julkisivupiirustuksen kiin-
te is tö lautakunnan hyväksyt täväks i , myymään osuuslikkeelle maini tun tont in 
ilman huu tokauppaa 1,935,000 markan kauppahinnas ta , sen jälkeen kun 
laadi t tava ton t t ia koskeva asemakaavanmuutos 6), jonka mukaan tontille 
jäisi 7.5 m:n levyinen etupiha, oli tul lut asianmukaisesti vahvistetuksi . 

Kvsto 20 p. marrask. 3 §. — 2) Vrt. tämän kert. s. 6. — 3) Kvsto 28 p. elok. 
9 §. — 4) S:n 9 p. lokak. 14 §. — 5 ) S:n 29 p. toukok. 11 §. — 6) Vrt . tämän kert. s. 5. 
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Eräiden korttelin n:o 498 tonttien myyminen ilman huutokauppaa. Kauppa-
torin varrella olevain rakennusten korkeuden rajoi t tamistoimenpiteidensä 
yhteydessä kaupunginval tuusto oli p ä ä t t ä n y t 2 ) t a r j o t a kaupungille ostet-
tavaksi t a r jo tus t a Aktiebolaget Norra Esplanadgatan 5 nimisen yhtiön kor t -
telissa n:o 4 olevasta Helenankadun tont is ta n:o 4 sillä olevine rakennuksi-
neen yhteensä 4,400,000 markkaa , mikä ta r jous oli kaupunkia sitova huht i -
kuun 30 p:ään saakka. 

Kaupungin viranomaisten j a tke t tua neuvot te luja kiinteistön hal t i jan, 
Pohjoismaiden yhdyspankki osakeyhtiön, kanssa t ämä myöskin oli t iedus-
tellut, oliko kaupunki halukas myymään pankille i lman huu tokauppaa 
kahdeksan lamellirakennustonteiksi muodostet tavis ta korttelin nro 498 ton-
teis ta 3), nimit tä in Turunt ien tont i t nrot 54, 56, 58, 60 ja 62, Linnankosken-
kadun tont in nro 3 a sekä Minna Canthin kadun tont i t nrot 1 ja 3, pankin 
luovuttaessa kauppahinnan osana kaupungille puheena olevan korttelissa 
nro 4 sijaitsevan Helenankadun tont in nro 4 rakennuksineen. Si t temmin 
kävi ilmi, et tä Turunt ien tont t i nro 60 joutui osaksi korttelin luoteiskulmassa 
olevalle vuokra-alueelle, jonka vuokra-aika pää t t y i vas ta vrn 1937 lopussa 
ja jonka vuokraa jan korvausvaat imus vuokraoikeuden luovut tamisesta oli 
niin suuri, ettei sitä voitu ot taa huomioon, joten tont t i nro 60 jäisi toistaiseksi 
myymät t ä , sekä tällöin myöskin Turunt ien ton t t i nro 62, koska rakennus-
suunnitelma edellytti sen rakentamis ta edellisen kanssa yhtenä. Lamelli-
rakennustont t ien hinnaksi oli määrä t ty 4,600,000 markkaa ja kiinteistö-
lau takunnan laat iman jaoit telun mukaisesti tuli siitä Turunt ien tont t ien 
nrot 54, 56, 58, 60 ja 62 osalle vas taavast i 600,000 markkaa , 550,000 markkaa , 
600,000 markkaa , 550,000 markkaa ja 600,000 markkaa , Linnankoskenkadun 
tont in nro 3 a osalle 550,000 markkaa sekä Minna Canthin kadun tont t ien 
nrot 1 ja 3 osalle vastaavast i 600,000 markkaa ja 550,000 markkaa . 

Sit temmin kaupunginval tuusto päät t i 4): 
oikeuttaa ki inteis tölautakunnan ilman huutokauppaa myymään Poh-

joismaiden yhdyspankki osakeyhtiölle ta i sen osoittamille yhtiöille käteisesti 
suor i te t tavasta kauppahinnas ta Turunt ien tont i t nrot 54, 56 ja 58, Linnan-
koskenkadun tont in nro 3 a sekä Minna Canthin kadun tont i t nrot 1 ja 3 
ki inteis tölautakunnan ehdot tamista hinnoista ja huomioonottaen, e t tä kaup-
pak i r j a t laaditti in korttelia koskevan asemakaavanmuutoksen 3 ) tu l tua 
vahvistetuksi , sekä et tä tont i t luovutett i in aikaisintaan helmikuun 1 pmä 
ja viimeistään kesäkuun 1 pmä 1936; 

oikeuttaa ki inteis tölautakunnan samoin ehdoin myymään myöskin 
Turunt ien tont in nro 62, jos pankki kertomusvuoden aikana ilmoitti sitä 
haluavansa, ollen kiinteistölautakunnalla siinä tapauksessa oikeus myöntää 
lupa yhteisen palomuurin ja keskuslämmityspiipunrakentamiseen, jolloin ton-
tin nro 62 omistajalle suoritettaisiin tont in nro 60 tu l tua myydyksi palomuu-
rin ja piipun rakentamisesta 11,700 markkaa; sekä 

merki tä vrn 1936 talousarvioon 80,000 markan suuruisen määrärahan 
päätöksen ensimmäisessä kohdassa main i t tu jen tont t ien, joiden vuokra-aika 
pää t ty i kesäkuun 1 pmä 1936 mu t t a joiden vuokraaja in kanssa oli käy ty 
neuvotteluja vuokraoikeuden lakkaut tamises ta jo aikaisemmin, vuokra-
oikeuksien lunastamisesta aiheutuneiden korvausmaksujen suori t tamista 
var ten. 

Yrt. tämän kert. s. 66. — 2) Kvsto 27 p. helmik. 11 § ja 27 p. maalisk. 21 §. — 
3) Yrt. tämän kert. s. 6. —4) Kvsto 4 p. jouluk. 17 §. 



16 I. Kaupunginvaltuusto. 

Korttelin n:o 417 aluejärj estely. Toimitettaessa ton t inmi t t aus ta X I I I 
kaupunginosan korttelissa n:o 417 havait t i in, e t tä eräs 27 m2:n suuruinen 
tont te ihin n:ot 81, 6 ja 11 ra jo i t tuva maini tun korttelin alue ei voimassa 
olevan ton t t i j aon mukaan kuulunut mihinkään tont t i in . Asunto-osakeyhtiö 
Fredr ikinkatu 81 niminen yhtiö anoi tällöin kyseisen alueen l i i t tämistä 
yhtiön omistamaan Fredr ik inkadun tont t i in n:o 81, minkä johdosta laadi tun 
kyseisen korttelin tont t i jaon muutosehdotuksen kaupunginval tuusto 
päät t i 2) hyväksyä sekä t ämän mukaisesti korvaukset ta luovut taa yhtiölle 
edellä maini tun alueen ehdoin, e t tä yhtiö suoritti kaikki luovutuksesta aiheu-
t u v a t kulut . 

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

Vuokraoikeuden lunastaminen pakkohuutokaupalla. Kaupunginval tuus to 
hyväksyi 3) kaupunginhall i tuksen asiamiehen toimenpiteen Kumpulan kort-
telissa n:o 932 olevan Kymint ien tont in n:o 51 vuokraoikeuden ja tontilla 
olevain rakennusten huutamisesta toimitetussa pakkohuutokaupassa kau-
pungille 104,506: 60 markan kauppahinnas ta sen saatavien turvaamiseksi . 
Koska Suomalaisen säästöpankin ja Palovakuutusosakeyht iö Imat ran myön-
t ä m ä t lainat edelleen saivat jäädä ras i t t amaan vuokra-aluet ta rakennuksi-
neen, tarvi t t i in kauppahinnan suorit tamiseen ainoastaan 9,264: 80 markkaa 
eli huutokauppakulu jen ja makset tavien korkojen yhteenlasket tu määrä, 
jonka val tuusto samalla päät t i myöntää pääluokkaan Kiinteistöt merkityistä 
käyt tövarois taan. 

Tontin varaaminen valmistavan poikain ammattikoulun talolle. Valmis-
t avan poikain ammatt ikoulun huoneiston uusimiskysymystä selvitelleen 
komi tean 4 ) ehdotuksen mukaisesti kaupunginval tuusto p ä ä t t i 5 ) vara ta 
Sturenkadun varrella olevan Vallilan korttelin n:o 698 main i t tua koulua 
var ten rakenne t tavan koulutalon paikaksi . 

Kaupungin pääkirjaston tonttipaikka. Sen jälkeen kun kaupungin 
suunnitellun uuden pääkir jas totalon sij oi tuskysymystä 6) t u tk imaan asete-
t un komitean 7) annet tua mietintönsä 8) tarkoin oli perehdyt ty asiaan, kau-
punginvaltuusto, kumoten sitä koskevan päätöksensä 9) korttelin n:o 416 
varaamis ta kyseistä taloa var ten koskevalta osalta 10), pää t t i vara ta sen 
rakennuspaikaksi Ensi l injan reunassa, Castreninkadun lounaispäässä sijait-
sevan alueen. 

Alueen luovuttaminen uutta vesisäiliötä varten. Kaupunginval tuusto 
pää t t i n ) , e t tä vesijohtolaitoksen rakennet tavan uuden vesisäiliön 12) paikaksi 
oli luovute t tava vesijohtolaitoksen ehdot tama 1 2 5 x 6 5 m:n suuruinen maa-
alue Alppilanmäeltä. 

Alueen vuokraaminen Länsisatamasta Helsingin makasiiniosakeyhtiölle. 
Pää t t äen sitoutua Helsingin makasiiniosakeyhtiölle sen Länsisa tamaan 
Laivarannalle suunnit teleman varastorakennuksen tee t tämis tä var ten tarvi t -
t avas ta lainasta 13) takaukseen kaupunginval tuusto päät t i 14), e t tä kyseistä 

Ks. tämän kert. s. 5. — 2) Kvsto 28 p. elok. 7 §. — 3) S:n 28 p. elok. 12 §. — 
4) Ks. v:n 1932 kert. s. 300. — 5) Kvsto 27 p. maalisk. 12 §. — 6) Vrt. v:n 1931 kert. s. 
14. —7) S:n s. 267. —8) Kvston pain. asiakirj. n:o 11. — 9) Vrt. v:n 1930 kert. s. 38. — 
10) Kvsto 9 p. lokak. 17 §. — n ) S:n 17 p. huhtik. 8 §. — 12) Vrt. tämän kert. s. 26. — 
13) S:n s. 34. —14) Kvsto 27 p. maalisk. 34 §. 


