
II. Kaupunginhallitus. 

Kaupunginhallituksen kokoonpano. Kaupunginhallitukseen kuuluivat 
kaupunginjohtaja ylipormestari A. Tulenheimo sekä apulaiskaupunginjohta-
jat rahatoimenjohtaja filosofiantohtori lakitieteenkandidaatti J . Helo, 
kiinteistöjohtaja insinööri E. von Frenckell, teknillinen johtaja insinööri 
E.Moring sekä sosiaali- ja opetusasiain johtaja filosofianmaisteri J.W. Keto 
samoin kuin kaupunginvaltuuston v:ksi 1936 valitsemat jäsenet apulaistulli-
tarkastaja O. Johansson, filosofiantohtori B. Nybergh, pankinjohtaja E. Hj. 
Rydman, toimittaja Y. Räisänen, sähköteknikko Y. Y. Salovaara, toimittaja 
C. Sundström, lääketieteen- ja kirurgiantohtori E. Suolahti, asianajaja 
E. Tulenheimo ja rakennusmestari I. W. Udd. 

Kaupunginkanslia 1). Kaupunginsihteerinä toimi filosofianmaisteri 
K. Rein sekä kansliasihteereinä filosofianmaisterit A. Danielson ja G. Bro-
therus sekä varatuomarit A. Blomberg, E. Mantere ja J. Ståhlberg. Kirjaa-
jana toimi neiti I. Heikel. Kaupunginkanslian henkilökuntaan kuului sitä 
paitsi viisi vakinaista ja yksi ylimääräinen kanslisti. Painatustöiden val-
vojana oli ent. kirjapainonjohtaja T. Artman, jolla oli kaksi apulaista. 

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

Kokoukset. Kaupunginhallituksella oli kertomusvuonna 62 ja sen yleis-
jaostolla 53 kokousta. Pöytäkirjain yhteenlaskettu pykäläluku oli 6,027; 
siitä hallituksen yleisten kokousten 2,415 ja sen yleisjaoston 3,612, joista 
viimeksi mainituista verotusasioita koski 2,442. Lähetettyjen kirjeiden luku 
oli 1,496, siitä 771 verotusasiakirjeitä. 

Kaupunginhallituksen vuoden varrella käsittelemistä asioista mainitaan 
tässä seuraavat: 

A. Kaupungin kiinteää omaisuutta koskevat asiat. 

1. Kiinteän omaisuuden hankintaa, luovutusta ja käyttöoikeutta 
koskevat kysymykset. 

Unioninkadun talon ja tontin n:o 2 osto. Kaupunginhallitus hyväksyi 2) 
Unioninkadun talon ja tontin n:o 2 ostoa koskevan kaupunginvaltuuston 
päätöksen 3) nojalla laaditun mainitun kiinteistön kauppakirjan. Sen mukaan 
vastaanotto oli tapahtuva heinäkuun 1 p:nä, mihin päivään saakka myyjät 
saivat nostaa talon vuokrat sekä vastasivat sen menoista ja Suomen kiin-
teistöpankin 35,783: 05 markan suuruisen kiinnityslainan koroista; kauppa-

Ks. myös tämän kert. s. 212. — 2) Khs 11 p. kesäk. 1,179 §. — 3) Ks. tämän 
kert. s. 13, 67 72. 
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hinnan jälellä oleva osa suoritettiin käteisellä ja sille osalle tästä määrästä, 
j oka kaupantekotilaisuudessa käytettiin Suomen käsityöläisosakepankin 
1,100,000 markan suuruisen kiinnityslainan suorittamiseen, laskettiin kau-
pungin hyväksi 5 %:n korko kaupanteko- ja vastaanottopäivän väliseltä 
ajalta. Kiinteistölautakuntaa päätettiin kehoittaa ottamaan mainittu kiin-
teistö hoitoonsa vastaanottopäivänä. 

Tervalammen kartanon osto. Kaupunginhallitus h y v ä k s y i e r ä i n pienin 
lisäyksin kaupunginlakimiehen ehdotuksen Tervalammen kartanon kauppa-
kirjaksi. Rahatoimenjohtajaa kehoitettiin anomaan valtionapua kyseisen 
kartanon ostamisesta aiheutuviin menoihin. 

Magnuskärr. Kaupunginhallituksen asiamies Y. Merivirta valtuutet-
tiin 2) toimitettavassa pakkohuutokaupassa huutamaan kaupungille Hel-
singin pitäjän Kaarelan kylässä oleva Magnuskärr niminen asutustila enin-
tään 300,000 markan hinnasta kaikki kulut mukaanluettuina. Osto kuiten-
kin raukesi3), koska huutokauppatilaisuudessa tehtiin mainitun määrän 
ylittäviä tarjouksia. 

Degerön eräitä tiloja koskeva myyntitarjous. Konsuli Y. Hovingin tehtyä 
kaupungille Stansvik ja Hälvik-Häkansvik II ja III nimisiä tiloja sekä 
Uppbyn tilaan kuuluvaa vesialuetta koskevat myyntitarjoukset kaupungin-
hallitus päätti4) vastauksena ilmoittaa odottavansa 3 %:n obligatioissa 
tapahtuvaan kauppahinnan suoritukseen perustuvaa myyntitarjousta. 

Tilusvaihtoja koskevat kysymykset. Valtion ja kaupungin välillä kesä-
kuun 21 p:nä 1928 tehdyn tilusvaihdon5) johdosta oli kulkulaitosten ja yleis-
ten töiden ministeriö kehoittanut rautatiehallitusta ryhtymään toimen-
piteisiin eräiden kaupungin tällöin luovuttamien alueiden liittämiseksi valtion-
rautateiden alueeseen. Kyseiset alueet käsittivät kaupungin alueesta 40.8299 ha, 
Huopalahden kunnan Stenbackan tilasta RN52 3.3577 ha, Lill-Böhlen tilasta 
RN44 6.8308 ha ja Ut-Grejuksen tilasta RN31 2.9370 ha, Oulunkylän kunnan 
Kottbyn tilasta RNl20 4.0109 ha ja Nybondaksen tilasta RN51 O.0150 ha sekä 
X kaupunginosan tehdaskorttelissa n:o 252 olevan O.1270 ha:n suuruisen tontti-
alueen n:o 19. Tehtyjen anomusten johdosta Uudenmaan läänin maaherra 
määräsi mainitut alueet pakkolunastuksella luovutettaviksi valtiolle ja liitet-
täviksi valtionrautateiden alueeseen, mikä merkittiin 6) tiedoksi. 

Valtion ja kaupungin välistä tilusvaihtoa7), jossa kaupunki m.m. saisi 
keskusvankilan alueesta Hämeentien leventämiseen tarvittavan maakaista-
leen, koskevan sopimusehdotuksen kaupunginhallitus puolestaan päätt i8) 
hyväksyä, vaikkakin toimitetussa tontinmittauksessa oli käynyt ilmi kau-
pungille luovutettavan alueen pinta-alan jäävän vain 384.5 m2:ksi aikaisem-
min mainitun 415 m2:n asemesta; kiinteistölautakuntaa päätettiin kehoittaa 
laadituttamaan siitä aiheutuvat asemakaavan muutosehdotukset. Touko-
kuun 6 p:nä tehdyn tilusvaihtosopimuksen mukaisesti vaihdettujen alueiden 
omistus- ja hallintaoikeus siirtyi sopimuspuolille heti kun sopimus oli alle-
kirjoitettu, kuitenkin niin, että keskusvankila-alueen osa siirtyi kaupungin 
haltuun heti kun alueen raja-aita oli siirretty ja että se luovutettava osa 
keskusvankilan alueesta, joka oli Ryskä välgörenhetsföreningen i Finland 
nimisellä yhdistyksellä vuokralla, siirtyi kaupungin hallintaan sitten kun 
valtio oli joko sopimustietä vapauttanut sen mainitun yhdistyksen nautin-

x) Khs 20 p. helmik. 349 § ja 5 p. maalisk. 456 §; vrt. tämän kert. s. 14. —2) Khs 
20 p. helmik. 358 §; vrt. tämän kert. s. 13. —3) Khs 2 p. huhtik. 670 §. — 4) S:n 1 p. lo-
kak. 1,778 §. —5) Ks. v:n 1927 kert. s. 20 sekä v:n 1928 kert. s. 5. —6) Khs 9 p. huh-
tik. 704. §. — 7) Ks. v:n 1935 kert.s. 11. —8) Khs 30 p. huhitk. 837§. 
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nasta tai, jos pakkolunastusmenettely osoittautui tarpeelliseksi, suorittanut 
siitä aiheutuvat pakkolunastuskustannukset, ja tuli valtion kahden kuukauden 
kuluessa tästä päivästä lukien ryhtyä pakkolunastustoimenpiteisiin ellei 
yhdistys sitä ennen ollut alueesta luopunut. Kiinteistölautakunta ilmoitti 
sittemmin edellä mainitun yhdistyksen luopuneen Hämeentien leventämistä 
varten tarvittavasta alueesta ja keskusvankilan johtajan suostuneen ryhty-
mään aidan muuttamiseen. Oikeastaan olisi kyseinen kaistale, joka sijaitsi 
vahvistetun asemakaavan ulkopuolella, ollut erotettava pakkolunastus-
toimituksella, mutta tämä toimenpide voitiin lykätä tuonnemmaksi ja jättää 
omistusoikeus sopimuksen varaan kunnes asemakaava oli vahvistettu, jolloin 
pakkolunastuslupaa ei enää tarvinnut pyytää. Kaupunginhallitus päätti 
pöytäkirjanotteella ilmoittaa kiinteistölautakunnalle, että puheena olevaa 
leventämistä varten pakkolunastettavan alueen sopimuksen mukaiset erot-
tamistoimenpiteet saatiin lykätä siksi kuin alueen asemakaava oli vahvistettu. 

Kaupungingeodeetin ilmoitettua kaupungin Oulunkylässä olevan Petak-
sen tilan sekä Kottbyn tilan n:o 161 omistajain kanssa tekemien tilusvaihto-
sopimusten2) toteuttamisen suhteen edellisestä tilasta tarvittavan alueen 
todellisuudessa tulevan olemaan n. 165 m2 ja jälkimmäisestä tarvittavan 
alueen n. 186 m2 tilusvaihtosopimuskirjassa edellytettyä pinta-alaa suurem-
man, kaupunginhallitus päätti3) ilmoittaa kaupungingeodeetille, että mainit-
tujen tilain omistajille vastikkeeksi tulevien palstain pinta-aloja saatiin 
korvaukseksi suurentaa edellä mainittuja pinta-aloja vastaavilla määrillä. 

Tehdaskorttelia n:o 296 a koskeva sopimus. Kaupunginhallitus hyväk-
syi 4) asiamiesosastonsa laatiman ehdotuksen kaupungin sekä Kiinteistö oy. 
Hakaniemenkatu l:n ja Hakaniemenkatu 3 oy:n väliseksi sopimukseksi 
tehdaskorttelin n:o 296 a järjestämisestä. 

Varatuomari V. Merivirta valtuutettiin4) edustamaan kaupunkia Ab. 
Sörnässtrand nimisen osakeyhtiön yhtiökokouksessa, jossa puheena olevassa 
yhteydessä toimitettavaa tilusvaihtoa 5) koskeva sopimus hyväksyttäisiin. 

Kirkkotontin luovuttaminen Temppeliaukiolta. Merkittiin6) tiedoksi 
kaupungin evankelis-luterilaisten seurakuntain kirkkovaltuuston ilmoitus, 
että se oli toukokuun 11 p:nä puolestaan päättänyt hyväksyä kirkkotontin 
luovuttamiselle Temppeliaukiolta asetettavat luovutusehdot. 

Turuntien tontin n:o 62 myynti. Merkittiin 7) tiedoksi Pohjoismaiden 
yhdyspankki oy:n ilmoitus, että se ei voinut käyttää hyväkseen kaupungin-
valtuuston sille suomaa etuoikeutta Turuntien tontin n:o 62 ostoon. 

Tiealueen luovuttaminen Mankalan koskitilasta. Teknillinen johtaja 
E. Moring valtuutettiin 8) edustamaan kaupunkia siinä Mankala fors ab. 
nimisen yhtiön koolle kutsuttavassa ylimääräisessä yhtiökokouksessa, jonka 
tuli päättää mahdollisesta yhtiölle kuuluvan maa-alueen luovuttamisesta 
ilmaiseksi kylätien rakentamista varten Mankalan kylätieltä yhtiön maa-
alueen poikki Kalaksuen kylätielle, kehoituksin äänestää tiealueen korvauk-
settoman luovutuksen puolesta. Toimenpide oli alistettava kaupunginval-
tuuston hyväksyttäväksi. 

Tiealueiden erottaminen. Kaupunginlakimiehelle annettiin9) toimeksi 
ryhtyä toimenpiteisiin Jorvaksen tien Lauttasaaren alueella olevan osan erot-
tamiseksi. 

x) Khs 17 p. jouluk. 2,355 §. —2) Ks. v:n 1932 kert. s. 12—13. — 3) Khs 29 p. lokak. 
2,001 §. — 4) S:n 15 p. lokak. 1,879 §. — 5) Ks. tämän kert s. 6. —6) Khs 28 p. toukok. 
1,080 §. — 7) S:n 3 p. tammik. 15 §; vrt. myös v:n 1935 kert. s. 15. — 8) Khs 6 p. elok. 
1,417 §. —9) S:n 5 p. marrask. 2,066 §. 
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Kiinteistölautakuntaa kehoitettiin1) ryhtymään toimenpiteisiin Viikin— 
Herttoniemen ja Herttoniemen—Puodinkylän tiealueita varten tarvittavien 
maa-alueiden erottamiseksi. 

Sonabyn alueen n:o 23 erottaminen. Kaupunginhallitus suostui2) rouva 
M. Öllerin anomukseen, että hänen miehensä insinööri T. Öllerin Pukin-
mäellä olevasta Sonabyn tilasta ostama alue n:o 23 saatiin lohkomalla erot-
taa itsenäiseksi tilaksi edellytyksin, että hakija suoritti kaikki erottamis-
toimituksesta aiheutuvat kustannukset. 

Overgård Reimars. Kaupunginhallitus päätti 3) kehoittaa kiinteistölauta-
kuntaa ottamaan hallintaansa kaupungin omistaman Helsingin pitäjän Talin 
kylässä olevan Reimarsin perintötalon n:o 3 Overgård Reimars nimisen 
alueen RN31, jonka vuokraoikeus hiljattain pakkohuutokaupassa oli lunas-
tettu kaupungille. 

Kammion sairaskoti. Ab. Kammio sjukhem oy:n anottua sen ja kau-
pungin välisen, eräitä korttelin n:o 478 tontteja koskevan kauppakirjan4) 
mukaisesti saada lunastaa samassa korttelissa olevat Ruusulankadun tontin 
n:o 8 ja Töölönkadun tontin n:o 35, kaupunginhallitus päätt i5) palauttaa 
asian kiinteistölautakunnalle sen seikan selvittämiseksi, eikö olisi mahdollista 
saada aikaan sopimusta, jolla vallitsevaa vuokratilaa jatkettaisiin ja yhtiölle 
myönnettäisiin uusi puheena olevien tonttien lunastamisen määräaika, jota 
määrätessä olisi otettava huomioon se todennäköinen aika, jona alueella 
edelleen ylläpidettään sairaalaa. 

Helsingin golfiklubin anottua eräitä Talin kartanon alueita koskevan 
vuokrasuhteensa järjestämistä kaupunginhallitus päätti6) kehoittaa kiin-
teistölautakuntaa purkamaan mainitun yhdistyksen kanssa tehdyn vanhan 
vuokrasopimuksen joulukuun 31 p:stä 1935 lukien sekä vuokraamaan sille 
sen edellä mainitusta kartanosta pyytämän alueen ynnä rakennukset 
20,000 markan vuosivuokrasta tammikuun 1 p:stä 1936 lukien ja muuten 
kiinteistölautakunnan harkitsemin ehdoin. 

Arkadiankadun katukahvila. Kiinteistölautakunta oikeutettiin 7) kuten 
edellisenäkin kesänä vuokraamaan Helsingin osuuskaupalle katukahvilaa 
varten Osuuskassojen keskuslainarahasto oy:n Arkadiankadun varrella 
omistaman talon edustalla oleva n. 220 m2:n suuruinen nurmikkoalue 
v:n 1936 toukokuun 1 p:n ja lokakuun 1 p:n väliseksi ajaksi 3,000 markan 
vuokrasta ja muuten entisin ehdoin; alueen kunnostamistyöt saatiin kuiten-
kin alkaa jo huhtikuun 15 p:nä. 

Hiilisataman korttelin n:o 761 vuokralleanto. Kaupunginhallitus päätt i8) 
ilmoittaa satamalautakunnalle, ettei sillä puolestaan ollut mitään muistutta-
mista lautakunnan päätöstä vastaan vuokrata korttelin n:o 761 valmistuneen 
2,750 m2:n suuruisen alueen Helsingin makasiini oy:lle 12 markan vuosi-
vuokrasta m2:ltä 6 kuukauden irtisanomisajoin, aikoen lautakunta kyseisen 
korttelin jälellä olevan osan v. 1937 valmistuttua tehdä esityksen koko kort-
telin vuokraamisesta yhtiölle. Samalla hyväksyttiin Helsingin makasiini 
oy:n alivuokralaiset, Asunto-osakeyhtiöitten polttoaineosuuskunta ja Oy. 
Victor Ek, luovutettujen hiilialueiden käyttäjiksi. 

Tervalampi. Köyhäinhoitolautakuntaa kehoitettiin9) tekemään kaupun-

Khs 5 p. maalisk. 475 §. —2) S:n 22 p. lokak. 1,952 §. —3) S:n 3 p. syysk. 1,558 §; 
vrt. myös tämän kert. s. 20. — 4) Ks. v:n 1919 kert. s. 16. — 5) Khs 23 p. huhtik. 
786 §. — 6) S:n 5 p. maalisk. 472 §; ks. myös tämän kert. s. 224. — 7) Khs 9 p. huhtik. 
701 §; vrt. myös v:n 1935 kert. s. 90. — 8) Khs 29 p. lokak. 2,009 §. — 9) S:n 15 p. 
lokak. 1,846; ks. myös tämän kert. s. 20. 
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ginvaltuuston päättämä Tervalammen tilan erästä aluetta koskeva vuokra-
sopimus Vihdinseudun osuusliikkeen kanssa. 

Kortteli n:o 498. Korttelin n:o 498 vuokraajain kanssa käytyjen neuvot-
telujen päätyttyä siihen, että C. F. Spennertin kuolinpesä ja sen alivuokra-
laiset, Helsingin autokorjaamo oy. ja Veljekset Saarion insinööritoimisto oy., 
sitoutuivat luopumaan vuokraoikeuksistaan kaksi ensinmainittua helmi-
kuun 1 p:nä ja viimeksi mainittu saman kuukauden 15 p:nä vastaavasti 
45,000, 32,000 ja 50,000 markan suuruisesta korvauksesta kaupunginhallitus 
päättix) kehoittaa rakennustoimistoa suorittamaan mainitut määrät asian-
omaisille lähtöpäivinä edellytyksin, että alueella olevat rakennukset silloin 
oli luovutettu kaupungille. 

Eteläsataman telakka-alue. Kiinteistölautakuntaa kehoitettiin 2) vii-
pymättä irtisanomaan Eteläsataman laivatelakka-aluetta koskevat Hel-
singin laivatelakka oy:n ja Suomen höyrylaiva oy:n kanssa tehdyt vuokra-
sopimukset. 

Vuokrasopimuksen purkaminen. Kiinteistölautakunta oikeutettiin3) 
purkamaan rouva S. Niemimäelle Haagan kauppalassa olevasta Korpak-
sen tilasta vuokrattua aluetta koskeva vuokrasopimus helmikuun 6 p:stä 
1936 lukien ja rahatoimistoa kehoitettiin peruuttamaan kertomusvuoden 
vuokraveloitus. 

Helsingfors slaktinrättning ab. Kaupunginhallituksen asiamiesosaston 
vaadittua raastuvanoikeudessa otsakkeessa mainitun yhtiön velvoittamista 
suorittamaan korvausta kaupungille siitä, että yhtiö vuokra-ajan päätyttyä 
oli käyttänyt entistä teurastuslaitosaluetta muihin kuin teurastustarkoituk-
siin, raastuvanoikeus huhtikuun 22 p:nä velvoitti yhtiön suorittamaan kau-
pungille korvausta alueen käyttämisestä 7 markkaa m2:ltä vuodessa eli 
syyskuun 18 p:n 1933 ja syyskuun 18 p:n 1935 väliseltä ajalta yhteensä 
176,260 markkaa 5 %:n koroin haastepäivästä sekä korvaamaan kaupungin 
oikeudenkäyntikulut 1,700 markalla. Kaupunginhallitus päätti4) kuiten-
kin pysyä esittämässään vaatimuksessa saada korvausta 10 markkaa m2:ltä 
sekä kehoittaa asiamiesosastoa hakemaan hovioikeudessa muutosta raas-
tuvanoikeuden päätökseen. 

Vesialueen luvaton käyttö. Kaupunginhallitus päätti5) kehoittaa kau-
punginlakimiestä vaatimaan Sörnäs ab. nimiseltä yhtiöltä, joka kaupungin 
suostumuksetta oli käyttänyt Kulosaarenkadun päätekohdan pohjoispuo-
lella olevaa vesialuetta, vuotuista vuokraa 10,000 markkaa korkoineen tam-
mikuun 1 p:stä 1925 lukien siksi kuin alue luovutettiin kaupungin vapaa-
seen hallintaan, minkä ohessa yhtiötä päätettiin kehoittaa poistamaan 
puheena olevalle alueelle asettamansa paalut sekä luovuttamaan vesialue 
takaisin kaupungille. 

Vuokramaksujen palauttaminen. Oy. Nobel Standard Suomessa nimi-
selle yhtiölle It. Pihlajasaarelta vuokratusta n.s. ruutikellarialueesta 
kesäkuun 21 p:n 1928 ja lokakuun 1 p:n 1936 väliseltä ajalta kannettu val-
tiolle kuuluva vuokra, 2,053: 35 markkaa, päätettiin 6) suorittaa puolustus-
ministeriölle. Tarvittavat varat myönnettiin kaupunginhallituksen yleisistä 
käyttövaroista. 

Rahatoimistoa kehoitettiin7) palauttamaan Oy. Helsingin kansan-

Khs 30 p. tammik. 221 §. —2) S:n 12 p. marrask. 2,115 §. —3) S:n 9 p. huhtik. 
702 §.—4) S:n 30 p. huhtik. 806 §; vrt. v:n 1935 kert. s. 92.—5) Khs 12 p. maalisk. 544 §— 
6) Khn jsto 25 p. helmik. 3,232 §. — 7) S:n 22 p. jouluk. 4,159 §. 
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asunnot nimiselle yhtiölle se 5,650 markan suuruinen vuokramaksu, jonka 
mainittu yhtiö oli suorittanut kaupungille n. 2,700 m2:n suuruisesta osasta 
Käpylän korttelia n:o 825 toukokuun 15 p:n ja joulukuun 31 p:n väliseltä 
aj alta. 

Vuokramaksun vahvistaminen. Ikopal oy:n vuokraaman Hernesaa-
ren alueen n:o 6 vuokramaksu pää te t t i inker tomusvuodeks i vahvistaa 
33,500 markaksi. 

Aitaamisoikeuden y.m. myöntäminen. Oy. Rakennusurakoitsija oli 
anonut saada aidata mahdollisimman suuren alan Oy. Oravamäen omistaman 
Vuorikadun tontin n:o 22 perälle rakennettavan talon rajalla sijaitsevasta 
osasta Kaisaniemen puistoa sekä toimenpiteisiin ryhtymistä mainitun tontin 
ääreisen kallion poistamiseksi. Tällöin kaupunginhallitus päätt i2) myöntää 
pyydetyn aitaamisoikeuden ehdoin, että rakennustoimisto määräsi aitauk-
sen alaisen alueen rajat, sekä että anojayhtiö noudatti rakennuspaikkain 
aitaamisesta voimassa olevia yleisiä määräyksiä, korvasi alueen luovutta-
misesta mahdollisesti koituvat vahingot ja suoritti aitaamisoikeudesta kau-
pungille korvauksen katualueen aitaamisesta voimassa olevin perustein. 

Sittemmin kaupunginhallitus oikeutti3) Oy.Oravamäen louhimaan pois 
edellä mainitun kallion ehdoin, että työ suoritettiin rakennustoimiston 
annettavien tarkempien ohjeiden mukaisesti sekä että yhtiö järjesti entiseen 
kuntoonsa paikalla olevat pensaat ja nurmikon ja korvasi mahdolliset vahin-
got. 

Täytemaan vastaanottaminen. Kaupunginvaltuuston muutettua4) teh-
daskorttelin n:o 296 a asuntokortteliksi kaupunginhallitus päätti5) kehoit-
taa rakennustoimistoa osoittamaan korttelista louhittua kiveä varten kaato-
paikat Eläintarhanlahden rannalta sekä esittää tontin omistajille toivomuk-
sen, että töissä käytettiin Helsingissä kotipaikkaoikeuden omaavia työnteki-
jöitä mahdollisimman suuressa määrin. 

Kaupunginhallitus päätt i6) hyväksyä yleisten töiden lautakunnan esi-
tyksen täytemaan vastaanottamisesta Eläintarhanlahteen laaditun piirus-
tuksen mukaisesti. 

Oulunkylän perunasyöpäalue. Maatalouskoelaitoksen kasvitautiosas-
ton v.a. johtaja professori J. I. Liro oli Uudenmaan läänin maaherralle jät-
tämässään kirjelmässä väittänyt Helsingin kaupungin vastoin kasvinsuojelu-
viranomaisten nimenomaista kieltoa käännättäneen erään Helsingin pitäjän 
Malmin kylässä omistamansa perunasyöpäalueen, ja pyytänyt että maa-
herra tutkituttaisi asian ja velvoittaisi rikkomuksesta vastuussa olevan tai 
olevat omalla kustannuksellaan ja kasvinsuojeluviranomaisten määräysten 
mukaisesti ensi tilassa aitaamaan alueen ja saattamaan sen heinänkasvuun. 
Kaupunginhallitus päätt i7) annettavassa selityksessään esittää, ettei edellä 
mainittu kirjelmä antaisi toimenpiteen aihetta kaupunkia tai sen viran-
omaisia vastaan siihen katsoen, etteivät asianomaiset viranomaiset olleet 
tarkasti merkinneet ja aidanneet puheena olevaa syöpäaluetta eivätkä sel-
västi sitä siksi julistaneet, ja ettei kiinteistötoimiston maatalousosaston vir-
kailijain ja kasvinsuojeluviranomaisten välillä vastoin professori Liron väi-
tettä milloinkaan ollut ollut puhettakaan kyseisen alueen kynnöstä, sekä 
huomauttaa, että syövän torjumistoimenpiteet yleensä oli suoritettava val-

Khs 20 p. helmik. 373 §. — 2) S:n 2 p. heinäk. 1,312 §. — 3) S:n 16 p. heinäk. 
1,367 §. — 4) Ks. tämän kert. s. 6. — 5) Khs 9 p. huhtik. 708 §.'— 6) S:n 22 p. lokak. 
1,954 §. —7) S:n 30 p. tammik. 210 §. 
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tion kustannuksella. Samalla kaupunginhallitus päätti ilmoittaa kaupungin 
ryhtyvän kaikkiin lain määräämiin toimenpiteisiin heti saatuaan tarkalleen 
tietää, mitkä alueet on julistettu perunasyövän saastuttamiksi. 

Yhteisen palomuurin rakentaminen kahdelle tontille. Herra C. E. Schrö-
derin anottua saada rakentaa XIV kaupunginosan korttelissa n:o 516 omista-
malleen tontille n:o 76 rakennettavan talon 60 sm:n vahvuiseksi suunnitellun 
palomuurin puoliksi mainitulle tontille ja puoliksi kaupungin omistamille 
saman korttelin tonteille n:ot 7 a ja 13 kaupunginhallitus päätti1) puo-
lestaan väliaikaisesti myöntyä anomukseen sekä alistaa sen kaupunginval-
tuuston lopullisesti ratkaistavaksi. 

Ikkuna-aukkojen jj.m. avaaminen. Kaupungin tonttikirjaan tehtävää 
merkintää varten kaupunginhallitus päätti2) asianomaisten tonttien omis-
tajan, kaupungin, puolesta antaa suostumuksensa siihen, että Sofiankadun 
talon n:o 4 palomuuriin ja poliisilaitoksen kirjapainon huoneistoon raken-
nettiin kumpaankin ikkuna sekä virastotalosta käytävä maistraatin talon 
pihamaalle päin. 

Helsingin V yhteiskoulu3). Sitä koskevan tiedustelun johdosta päätet-
tiin 4) ilmoittaa Helsingin V yhteiskoulun talo oy:lle, ettei kaupunginhalli-
tuksella ollut mitään muistutettavaa Apollonkadun tontin n:o 11 louhinta-
töiden aloittamista ja rakennusluvan myöntämistä vastaan, vaikkakaan 
tonttia koskevaa kauppakirjaa ei vielä ollut allekirjoitettu. 

Kaupungin puistojen y.m. käyttöoikeuksia myönnettiin 5) eräin ehdoin 
13 eri tapauksessa. 

Kalasumppualusten viipyminen Eteläsataman myyntipaikoilla. Merkit-
tiin 6) tiedoksi terveydenhoitolautakunnan ilmoitus antamastaan suostu-
muksesta eräiden kalasumppualusten laivurien anomukseen saada läpi vuo-
rokauden viipyä satamalautakunnan määräämillä myyntipaikoilla Etelä-
satamassa, ollen lupa voimassa ainoastaan toukokuun 1 p:ään 1937. 

Yksityisen pukusuojan pito Kaisaniemessä. Kaupunginhallitus päätt i7) 
kehoittaa kiinteistölautakuntaa laatimaan Helsingin luistelijat nimisen 
yhdistyksen kanssa sopimuksen, jonka mukaan se saisi pitää pukusuojansa 
Kaisaniemessä huhtikuun 15 p:ään 1937 saakka 100 markan vuokrasta ja 
ehdoin, että sitä sai maksutta käyttää siksi kuin kaupungin alueelle raken-
nettava pukusuoja valmistui, sekä että kyseinen suoja korvauksetta lankesi 
kaupungille ellei sitä poistettu viimeistään edellä mainittuna päivänä. 

Tanssilavan pystyttäminen Kaivohuoneen edustalle. Kaupunginhallitus 
päätti 8) sallia Nyländska jaktklubben nimisen yhdistyksen heinäkuun 10 p:nä 
pystyttää Kaivohuoneen edustalla olevalle aukiolle väliaikaisen tanssilavan 
sekä eristää aikaisemmin kesäteatteria varten varattuna olleen alueen 
ehdoin, että lava rakennettiin rakennustoimiston ja kaupunginpuutarhurin 
tarkempien ohjeiden mukaisesti ja että yhdistys vastasi kaikista puistolle 
mahdollisesti aiheutuvista vahingoista. 

Haulikkoampumarata-alueen vuokralleantoa koskeva Jaktskytteklubben 
nimisen yhdistyksen anomus ei antanut9) kaupunginhallitukselle aihetta 

Khs 9 p. heinäk. 1,339 §; ks. myös tämän kert. s. 23. —2) Khs 6 p. elok. 1,408 §. — 
3) Ks. myös tämän kert. s. 18. — 4) Khs 26 p. maalisk. 615 §. — 5) S:n 23 p. huhtik. 
789 §, 30 p. huhtik. 838] ja 839 §, 7 p. toukok. 904 ja 907 §, 28 p. toukok. 1,075 §, 4 p. 
kesäk. 1,124 §, 11 p. kesäk. 1,189 §, 25 p. kesäk. 1,257 §, 9 p. heinäk. 1,337 §, 27 p. elok. 
1,536 ja 1,537 §, 17 p. syysk. 1,664 § sekä 24 p. syysk. 1,723 §. — 6) S:n 19 p marrask 
2,166 §. —7) S:n 30 p. huhtik. 833 ja 14 p. toukok. 956 §. —8) S:n 25 p. kesäk. 1,267 §.— 
9) S:n 9 p. huhtik. 699 §. 
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muihin toimenpiteisiin kuin päätökseen kehoittaa kiinteistölautakuntaa am-
pumarata-alueita mahdollisesti suunnitellessaan myöskin ottamaan huomioon 
esiintyvän haulikkoampumaradan tarpeen. 

Katajanokan lentosatama. Merkittiinx) tiedoksi Aero oy:n ilmoitus, 
että se joulukuun 16 p:nä siirtää lentoliikenteensä Katajanokan lentosata-
masta Helsingin uudelle maalentoasemalle sekä kertomusvuoden loppuun 
mennessä poistaa kaiken irtaimistonsa edellä mainitulta paikalta. 

Eläintarhana]'o. Kaupunginhallitus päätti2) oikeuttaa Helsingin moot-
torikerhon ja Suomen kilpa-autoilijat kertomusvuoden toukokuun 10 p:nä 
järjestämään kilpa-auto- ja moottoripyöräkilpailut Eläintarhaan, ehdoin 
että yhdistykset suorittivat kaikki kilpailun aiheuttamat kulut. Tarpeelliset 
rakennustyöt oli suoritettava rakennustoimiston määräysten mukaisesti 
sekä eristäminen poliisin määräyksiä ja Stadion-säätiön mahdollisia stadion-
alueen eristämismääräyksiä noudattaen. Bruttotuloista oli kaupungille 
suoritettava 15 %, kuitenkin vähintään 20,000 markkaa, ja ajon järjes-
täjien oli sovittava Pallokenttä oy:n kanssa pääsylippujen painatuksesta, 
myynnistä ja kontrolloimisesta 16,000 markan kertakaikkisesta korvauk-
sesta, mikä oli vähennettävä kaupungille tulevasta osuudesta. Sittemmin 
merkittiin3) tiedoksi Pallokenttä oy:n ilmoitus edellä mainitun ajon tili-
tyksestä. 

M yöhemmin kaupunginhallitus oikeutti 4) Suomen automobiili klubin 
v:n 1937 toukokuun 9 tai 16 p:nä järjestämään Eläintarhanajon seuraavin 
ehdoin: Kaupungin osuus bruttotuloista oli oleva 15 %, kuitenkin vähin-
tään 30,000 markkaa, kaupungin tällöin sitoutuessa Pallokenttä oy:n kautta 
15,000 markan korvauksesta huolehtimaan pääsylippujen painatuksesta, 
myynnistä ja tarkkailusta sisäänkäyntipaikoilla; järjestäjät suorittivat kaikki 
kilpailun aiheuttamat kulut ja huolehtivat alueen eristämisestä, minkä 
tuli tapahtua samalla tavoin kuin edellisinä vuosina saaden se alkaa kilpailu-
päivänä klo 10; kaikki rakennustyöt kilpailupaikalla oli suoritettava rakennus-
toimiston määräysten mukaisesti; järjestäjät saivat kaupungin talojenisän-
nöitsijän määräämillä paikoilla harjoittaa virvokekauppaa, mikä oikeus oli 
myöskin niillä henkilöillä, joille kaupunki huutokaupalla oli myöntänyt 
oikeudet kesällä 1937 harjoittaa kioskikauppaa Eläintarhan puistoalueella; 
järjestäjien oli sovittava Alppilan ravintolan vuokraajan kanssa rautatien 
itäpuolella olevien teiden mahdollisesta sulkemisesta; sekä koeajon suhteen 
oli noudatettava aikaisempia määräyksiä. Samalla kaupunginhallitus päätti 
lausua toivomuksenaan, että Suomen' automobiili klubi samalla yhdessä 
Helsingin moottorikerhon kanssa järjestäisi myöskin moottoripyöräkilpailut. 

Liitolentokoulutus. Polyteknikkojen ilmailukerho oikeutettiin5) har-
joittamaan liitolentokoulutusta Taivallahden jäällä. 

Tivolin ylläpitäminen Kaisaniemessä. Koteja kodittomille lapsille nimi-
selle yhdistykselle ja Kenraali Mannerheimin lastensuojeluliitolle myönnet-
tiin 6) yhteisesti oikeus ylläpitää tivolia Kaisaniemen puistossa huhtikuun 
26 p:n ja kesäkuun 28 p:n sekä elokuun 15 p:n ja lokakuun 4 p:n välisenä 
aikana. 

Kummallakin kerralla evättiin Suomen kaasusuojelujärjestön saman-
laiset anomukset. 

Khs 17 p. jouluk. 2,362 §; vrt. tämän kert. s. 81 ja 120. — 2) Khs 2 p. huhtik. 
669 §. — 3) S:n 14 p. toukok. 960 §. —4) S:n 24 p. syysk. 1,726 § ja 8 p. lokak. 1,814 §. — 
5) S:n 20 p. helmik. 359 §. — 6) S:n 9 p. huhtik. 700 § ja 6 p. elok. 1,426 §. 
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Satama-alueella tapahtuva muistoesineiden myynti. Kiinteistölautakunnan 
esityksen johdosta satama-alueella tapahtuvan muistoesineiden myynnin 
kieltämisestä kokonaan kaupunginhallitus päätt i1) asiassa suoritettujen 
perusteellisten tutkimusten jälkeen kehoittaa kiinteistölautakuntaa sovit-
tuaan asiasta satamalautakunnan kanssa vuokraamaan myyntipaikkoja 
puheena olevaa tarkoitusta varten Helsingissä kotipaikkaoikeutta nauttiville 
henkilöille ehdoin, että: myyntipaikat luovutetaan julkisella huutokaupalla 
toukokuun 15 p:n ja syyskuun 15 p:n väliseksi ajaksi; paikat sijoitetaan 
Katajanokalle, Eteläsatamaan, Ullanlinnan laiturin läheisyyteen ja Länsi-
satamaan, kuhunkin yksi paikka; alin vuokra on 500 markkaa paikkaa koh-
den; myyntipöytien tulee olla valmistetut kiinteistölautakunnan hyväksy-
mien piirustusten mukaisesti; sekä myyntiä saa harjoittaa klo 7—22 sellai-
sina päivinä, jolloin kaupungin satamissa on turistilaivoja. 

Arpain myynti. Poliisilaitokselle annettavassa lausunnossa päätettiin2) 
puoltaa Suomen punaisen ristin keskushallituksen anomusta saada myydä 
Suomen punainen ristin yhdessä Suomen kaasusuojelujärjestön kanssa jär-
jestämien suurarpajaisten arpoja autoista Kauppatorilla, kalahallin luona, 
ja Erottajalla sekä ylioppilastalon, Hankkijan talon ja Kaivohuoneen edus-
talla olevilla aukioilla, kuitenkin vain vapunpäivänä. 

Hakaniementori. Satamalautakunnan hallinnon alaisena olleen Haka-
niementorin, jolta lautakunta oli päättänyt olla vuokraamatta varasto-
alueita, kaupunginhallitus määräsi3) torialueeksi, jonka luovutusta koske-
vat asiat kuuluvat hallituksen toimivaltaan. 

Teuraskanojen säilyttäminen. Merkittiin 4) tiedoksi, että terveydenhoito-
lautakunta kaupunginhallituksen kehoituksesta5) oli päättänyt lykätä 
v:n 1937 lokakuun alkuun saman vuoden kesäkuun 1 p:stä sovellettavaksi 
määräämänsä terveydenhoitojärjestyksen 131 §:n täytäntöönpanon mikäli 
se koski kanojen ja muun siipikarjan säilyttämistä asemakaavaan otetuilla 
tonteilla. 

Pitoeläinten kauppa teurastamossa. Maatalousministeriön eläinlääkintä-
osaston kiertokirjeen johdosta, josta ilmenee pitoeläinten kaupan teuras-
tamon alueella olevan ilman eri lupaa kiellettyä, kaupunginhallitus päät t i 6) 
esittää mainitulle osastolle, että kaupungin teurastamossa saisi myydä eläi-
miä myöskin pitoeläimiksi osaston mahdollisesti tarpeellisiksi katsomin 
ehdoin. Sittemmin ennen mainittu osasto ilmoitti7) suostuvansa kaupungin-
hallituksen esitykseen ehdoin, että pitoeläimiksi aiotuista eläimistä vaadi-
taan asianomaisen piirieläinlääkärin todistus, että ne ovat peräisin tartunta-
vapaasta karjasta sekä että ne kuljetetaan ja säilytetään erillään teuras-
eläimistä. 

Tupakanpolttokieltotaulujen asettaminen kaupungin satamiin. Kaupun-
ginhallitus myönsi8) yleisten töiden lautakunnalle yleisten töiden pääluok-
kaan sisältyvistä käyttövaroistaan 4,900 markkaa tupakanpolttokielto-
taulujen asettamiseksi satamalautakunnan ehdottamille paikoille kaupungin 
satama-alueelle. Lisäksi päätettiin kehoittaa satamalautakunta^ painatta-
maan tupakoimiskieltomääräykset sekä asettamaan ne esille satamatyön-
tekijäin odotus- ja ruokailuhuoneisiin ynnä tulli- ja satamavirastoihin. 

Khs 18 p. kesäk. 1,220 § ja 6 p. elok. 1,415 §; vrt. tämän kert. s. 257. — 2) Khs 
30 p. huhtik. 811 §. —3) S:n 13 p. helmik. 329 §. — 4) S:n 7 p. toukok. 917 §. —5) S:n 
2 p. huhtik. 679 §. —6) S:n 23 p. tammik. 186 §. — 7) S:n 16 p. huhtik. 744 §. — 8) S:n 
13 p. helmik. 337 §. 
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Radiolaitteiden asettaminen eri puolille kaupunkia. Radio-aitta oy. oli 
anonut kaupunginhallitukselta oikeutta saada radioida olympialaisten 
kisain ohjelman eräille kaupungin aukioille sijoitettavien vahvistinlaitteiden 
avulla. Kaupunginhallitus h y v ä k s y i k a u p u n g i n k a n s l i a n toimenpiteet 
tällöin asian kiireellisyyden vuoksi hallituksen puolesta kehoittaa yhtiötä 
nimenomaan Hakaniementorin suhteen kääntymään poliisilaitoksen puo-
leen ja samalla ilmoittaa poliisilaitokselle, ettei hallituksella ollut mitään 
sitä vastaan huomauttamista, että sijoitettiin vahvistinlaitteet mainittua 
tarkoitusta varten Hakaniementorille, Messuhallin kentälle ja yleisradion 
taloon Kasarmitorin varrelle. 

Mainoslaitteiden asettaminen. Porotuotteiden mainostoimikunta oikeu-
tettiin2) helmikuun 4 p:n ja 10 p:n välisenä aikana järjestettävän poro-
talousnäyttelyn ajaksi pystyttämään esittämänsä piirustuksen mukainen 
mainosrakennelma Rautatientorille ja Hakaniementorille sekä Suomen 
lippuja tärkeimpien Kaisaniemeen johtavien teiden varsille. 

Suomen messut osuuskunnalle myönnettiin3) lupa matkailumessujen 
ja merenkulkunäyttelyn ajaksi pystyttää esittämänsä mallipiirustuksen 
mukaisia mainospylväitä kaksi rautatieaseman edustalle, yksi Erottajalle 
linja-autopysäkin kohdalle ja yksi linja-autoasemalle. 

Johtaja H. Aspelinin kanssa tehdyn mainoskilpien kiinnittämistä kau-
pungin kaasulamppupylväisiin koskevan sopimuksen4) mentyä umpeen 
lokakuun 1 p:nä kaupunginhallitus oikeutti5) kaasulaitoksen harkintansa 
mukaan rajoitetussa määrin ilman välittäjiä myöntämään mainitunlaisia 
oikeuksia ottaen huomioon edellä mainitun sopimuksen ehdot. 

Lupa puhelinilmakaapelin asettamiseen. Kaupunginhallitus suostui6) 
puolustusministeriön puhelinilmakaapelin rakentamista koskevaan ano-
mukseen. 

Kaisaniemen puistoon laskettava kaapeli. Vastauksena posti- ja lennätin-
hallituksen tätä koskevaan tiedusteluun kaupunginhallitus päätt i7) ilmoit-
taa, ettei sillä ollut mitään muistuttamista posti- ja lennätinhallituksen 
ehdottamaa keväällä Kaisaniemen puiston pohjoisosaan laskettavan puhelin-
maakaapelin laskusuuntaa vastaan edellytyksin, että viimeksi mainittu 
hallitus korvasi istutuksille tästä aiheutuvat vahingot. 

Lennätinlinjain pylväiden pystyttäminen. Posti- ja lennätinhallituksen 
anomukseen saada pystyttää eräitä lennätinlinjojen pylväitä kaupungin 
maalle Kaisaniemen ja Pasilan välillä rautatieradan varrelle rakennettavaa 
kaksoislennätinlinjaa varten suostuttiin 8) ehdoin, että suunnitelman toteut-
tamisesta ei aiheutunut kaupungille minkäänlaisia kuluja, että posti- ja 
lennätinhallitus huolehti eräiden linjan tielle joutuvien kaupungin maalla 
olevien puiden kaatamisesta kaupunginpuutarhurin annettavien tarkem-
pien ohjeiden mukaisesti sekä että kaadetut puut luovutettiin kaupungille. 

Yliopiston lämpöjohtokanava. Kaupunginhallitus oikeutti9) Helsin-
gin yliopiston rakentamaan yleisten töiden lautakunnan laadituttaman 
vaihtoehto I:n mukaisen lämpöjohtokanavan Hallituskadun alitse yliopiston 
päärakennuksesta kirjastorakennukseen rakennustoimiston tarkempien osoi-
tusten mukaisesti ja siten, että asianomaiset kaupungin laitokset itse yli-

Khs 6 p. elok. 1,420 §. — 2) S:n 30 p. tammik. 215 §; vrt. myös tämän kert. s. 
208. — 3) Khs 27 p. elok. 1,539 §. — 4) Ks. v:n 1933 kert. s. 105. — 5) Khs 29 p. lokak. 
2,008 §. — 6) S:n 6 p. elok. 1,432 §. — 7) S:n 2 p. huhtik. 677 §. — 8) S:n 6 p. elok. 
1,413 §. — 9) S:n 30 p. huhtik. 841 §. 
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opiston kustannuksella suorittivat kadussa olevien vesi- ja kaasujohtojen 
tarpeellisen korjaamisen tai uusimisen ja että yliopisto poisti tai siirsi joh-
don, jos se kaupungin vastaisten tarpeiden johdosta osoittautui välttämättö-
mäksi, sekä suoritti puheena olevasta oikeudesta kaupungille 1,000 markkaa 
vuodessa ja vastasi kaikesta siitä vahingosta, mitä tämän rakenteen kautta 
saattoi koitua kaupungille, yliopistolle tai yksityisille. 

Lupa hautauskappelin rakentamiseen. Kaupunginhallitus suostui 
yksityisen kreikkalais-katolisen seurakunnan anomukseen saada rakentaa 
sille luovutetulle hautausmaa-alueelle hautauskappelin esittämiensä luonnos-
piirustusten mukaisesti ehdoin, että kappelin lopulliset piirustukset jätettiin 
kaupunginhallituksen tarkastettaviksi ja hyväksyttäviksi. 

Virvoitusjuomakioskin sijoittaminen. Kaupunginhallitus myönsi2) yleis-
ten töiden pääluokkaan sisältyvistä käyttövaroistaan 10,900 markan suu-
ruisen määrärahan Ruoholahden virvoitusjuomakioskin siirtämistä varten 
Itämerenkadun ja Kalmistokadun risteykseen. 

Kaisaniemen urheilukentän pukeutumissuoja. Kiinteistölautakunnan laa-
dituttama ehdotus Kaisaniemen urheilukentän pukeutumissuojan sijoitta-
misesta Kaisaniemen ison urheilukentän itälaitaan hyväksyttiin3), ollen 
mainittu suoja rakennettava rakennustoimiston talorakennusosaston laati-
mien piirustusten n:ot 134 ja 135 mukaisesti. 

Puhelinkioskit. Helsingin puhelinyhdistyksen esittämät kaupunkiin 
asetettaviksi tarkoitettujen kaksoispuhelinkioskien piirustukset päätettiin4) 
hyväksyä. 

Kiinteistölautakunta oikeutettiin5) vuokraamaan Helsingin puhelin-
yhdistykselle puhelinkioskipaikat Simonkadun esplanaadin kaakkoiskul-
masta sekä It. Heikinkadulta vastapäätä kolmea seppää kuvaavaa patsasta 
autoaseman vierestä ja vinosti vastapäätä ruotsalaista teatteria autoaseman 
vierestä, minkä lisäksi päätettiin, että puhelinkioski voitiin sijoittaa Bio-Bio 
nimisen elokuvateatterin edustalla olevalle avoimelle paikalle, jos tontin 
omistaja siihen suostui. 

Kaapelijakokaapit. Kaupunginhallitus suostui 6) sähkölaitoksen ano-
mukseen saada sijoittaa kaapelijakokaapit Keskuskadulle piirustuksiin tar-
kemmin merkittyihin paikkoihin ehdoin, että kyseiset kaapit sijoitettiin 
kiinteistötoimi$ton asemakaavaosaston laatimien piirustusten mukaisesti 
niitä varten laajennetuille odotuskorokkeille. 

Bensiinin ja petroolin kuormaus ja purkaus. Rautatiehallituksen ilmoi-
tettua puolestaan myöntäneensä Oy. Trustivapaa bensiini nimiselle yhtiölle 
oikeuden bensiinin ja petroolin kuormaamiseen ja purkamiseen Länsisata-
massa Munkkisaaren raiteella m.m. ehdoin, että purkamisen suhteen alistut-
tiin kaupungin viranomaisten ja rautatieviranomaisten antamiin määräyk-
siin, kaupunginhallitus puolestaan päät t i7) suostua mainitun toiminimen 
tätä koskevaan anomukseen rautatiehallituksen määräämin ehdoin. 

Bensiinin- y.m.s. jakeluasemat. Kaupunginhallitus päätti maistraatille 
annettavissa lausunnoissa eräin ehdoin puoltaa Raitiotie ja omnibus oy:n 
anomusta saada rakentaa kaksi maanalaista raakaöljysäiliötä8) Vallilan kort-
telista n:o 581 vuokraamalleen alueelle, Oy. Omnibus ab:n anomusta saada 
rakentaa kaasuöljynjakelulaitteen9) korttelista n:o 217 vuokraamalleen 

Khs 6 p. elok. 1,424 §. —2) S:n 27 p. helmik. 436 §. —3)S:n 29 p. lokak. 2,000 §. — 
4) S:n 16 p. heinäk. 1,379 §. —5) S:n 16 p. tammik. 133 §. —6) S:n 6 p. elok. 1,431 §. — 
7) S:n 23 p. huhtik. 800 §. — 8) S:n 23 p. tammik. 173 §. —9) S:n 16 p. heinäk. 1,362 §. 
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alueelle sekä Suomalainen Shell oy:n anomusta saada rakentaa autohuolto-
aseman Mäkelän- ja Pohjolankadun risteykseen kaupungilta vuokraamal-
leen alueelle sijoittaen asemalle kaksi 4,000 litran suuruista maanalaista säi-
liötä bensiinin- ja petroolinjakelua varten. 

Liikenneluvat. Helsingin ympäristön autolinjat oy. ja Länsi-Uuden-
maan liikenne oy. oikeutettiin2) määrätyin pysäkkipaikoin liikennöimään 
Lauttasaaren— Itämerenkadun— Lönnrotinkadun—Heikinkadun—Bulevar-
din—Yrjönkadun linjaa ja päinvastoin päätekohdan ollessa Yrjönkadulla. 

Länsi-Uudenmaan liikenne oy:n tiedusteltua Jorvaksen tien linja-auto-
liikenteen suuntaamista kaupungissa kaupunginhallitus päätt i3) kiinteistö-
lautakunnan asiasta antaman lausunnon mukaisesti kyseisen liikenteen joh-
dettavaksi Kalmisto-, Hietaniemen-, Pohj.Rautatie-, Arkadian- ja Annan-
katua pitkin linja-autoasemalle määräten samalla pysäkkien sijoituksen. 

Annettavissa lausunnoissa kaupunginhallitus päätti, joissakin tapauk-
sissa eräin ehdoin, puoltaa liikennöitsijä E. Vikströmin anomusta saada kau-
pungissa suunnata autolinjansa kulkemaan pitkin Salomon-, Annan-, Pohj. 
Rautatie-, Hietaniemen-, Kalmisto- ja Itämerenkatua4); Helsingin ympä-
ristön autolinjat oy:n anomusta saada liikennöimällään Helsingin—Kulo-
saaren—Herttoniemen—Marjaniemen linjalla käyttää 2.2 m:n levyisiä ja 
6,100 kg:n bruttopainoisia linja-autoja5); Nurmijärven linja-auto oy:n ano-
musta saada harjoittaa ammattimaista linja-autoliikennettä Helsingin— 
Haagan ja Helsingin—Haagan ampumaradan linjoilla6); sekä autonkuljettaja 
V. Tenhon anomusta saada linja-autollaan liikennöidä kaupungin ja Suomen 
sähkö oy. Gottfr. Strömbergin Pitäjänmäellä olevan tehtaan välistä linjaa 
ehdoin, että hän kuljettaa ainoastaan mainitun tehtaan työntekijöitä ja 
sen henkilökuntaan kuuluvia henkilöitä 7). 

Liikenneluvan myöntämistä linjoille Helsinki—Kulosaari—Kivinokka ja 
Helsinki—Kulosaari kaupunginhallitus ei katsonut8) voivansa puoltaa. 
Poliisilaitokselle lausuttiin vielä, että kaikkien Kulosaarella kulkevien linja-
autojen liikennöimisen ehdoksi olisi nimenomaan asetettava vaatimus, että 
liikenne tapahtuu Herttoniemen bulevardia pitkin. 

Autoasemat. Autoasemien sijoittamisesta kaupunginhallitus teki joukon 
päätöksiä 9). 

Liikennettä koskevat päätökset10). Jorvaksen tien liikenteen avaamisen 
johdosta rautatiehallitus pyysi kaupunginhallitusta ryhtymään toimen-
piteisiin Ruoholahdessa rautatieraiteiden poikki kulkevan katuliikenteen jär-
jestämiseksi ja liikennevaurioiden vaaran vähentämiseksi. Kaupungin-
hallitus päätti1 1) pyytää rautatiehallitukselta lausuntoa tämän johdosta 
laadituista eri liikenteenjärj estely ehdotuksista huomauttaen, ettei sen mie-
lestä ollut tarpeellista lähitulevaisuudessa ryhtyä niissä mainittuihin toimen-
piteisiin Ruoholahden raiteiden poikki kulkevan katuliikenteen turvaami-
seksi. Samalla annettiin kiinteistöjohtajan tehtäväksi jouduttaa kysymystä 
tarpeellisten lisäalueiden saamisesta kaupungille kiinteistölautakunnan tästä 
laadituttamaa ehdotusta noudattaen. Rautatiehallitus ilmoitti sittemmin 
puoltavansa yleisten töiden lautakunnan ehdotusta, jonka mukaisesti Lautta-

Khs 14 p.toukok. 955 §. — 2) S:n 23 p. tammik. 178 § ja 20 p. helmik. 374 §. — 
3) S:n 28 p. toukok. 1,082 §. — 4) S:n 25 p. kesäk. 1,262 §. —5) S:n 9 p. huhtik. 698 §. — 
6) S:n 16 p. heinäk. 1,377 §. — 7) S:n 2 p. heinäk. 1,306 §. — 8) S:n 10 p. jouluk. 
2,317 §. — 9) S:n 20 p. helmik. 371 §, 26 p. maalisk. 613 §, 30 p. huhtik. 832 §, 20 p. 
toukok. 1,004 § ja 23 p. jouluk. 2,391 §. — 10) Vrt. tämän kert. s. 131. — u ) Khs 24 p. 
syysk. 1,730 §. 
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saarenkatu johdettaisiin siltaa myöden suoraan raiteiden yli Marian sairaalan 
alueen eteläosan poikki Ruoholahdenkadulle, sekä toivovansa, että silta-
pilarien sijoituksesta vastaisia rakennuslaajennuksia silmälläpitäen aikanaan 
neuvoteltaisiin sen kanssa1). 

Heikin- ja Simonkadun kulmaukseen asetettu liikennemajakka päätet-
tiin2) edelleen jättää paikoilleen. 

Kaupunginhallitus suostui liikennekorokkeen sijoittamiseen Erottajan-
torille Töölön tullin ja Meritullintorin välistä uutta linja-autolinjaa varten3); 
19.9 m:n pituisten ja 1.2 m:n levyisten liikennekorokkeiden rakentamiseen 
Hämeentien ja Lautatarhankadun kulmaukseen4); Kulosaaren linja-auto-
linjan päätekohdan siirtämiseen Pohj. Makasiinikadun ja Etelärannan kul-
maukseen 5); Raitiotie ja omnibus oy:n anomukseen, että sen A-linjan linja-
autot saisivat kääntyessään Kruununhaassa kulkea pitkin Meritullin-,Kirkko-
ja Mariankatua 6); Hämeentien talon n:o 85 kohdalla olevan linja-autopysäkin 
siirtämiseen saman kadun talon nro 83 kohdalle kehoittaen yleisten töiden 
lautakuntaa siirtämään asianomaisen liikennemerkin uudelle paikalleen7); sekä 
poliisiviranomaisten esityksiin, jotka koskivat linja-autopysäkin sijoittamista 
Turuntien ja Hesperiankadun kulmaukseen 8) ja Hämeentielle keskusvanki-
lan kulmaukseen meneville vaunuille ja kadun vastakkaiselle puolelle Valli-
lan- ja Päijänteentien väliseen osaan tuleville vaunuille9), Arkadiankadun 
talon n:o 16 kohdalla olevan linja-autopysäkin siirtämistä Fredrikinkadun talon 
n:o 60 a kohdalle sekä viimeksi mainitun kadun talon n:o 58 kohdalla olevan 
linja-autopysäkin poistamista tarpeettomana10), pysäköimispaikan sijoitta-
mista Etelärannan 6:n edustalleu), pysäköimiskiellon antamista Aleksan-
terin- ja Hallituskadun väliselle Kluuvikadun osalle12), koko Sofiankadulle, 
jolloin kielto ei kuitenkaan koskenut poliisilaitoksen autoja13), Kasarmi- ja 
Korkeavuorenkadun välisen Etel.Esplanaadikadun pohjoissivulle14), Arka-
dian- ja Sammonkadun väliselle Mechelininkadun osalle 15) sekäPohj. Espla-
naadikadun pohjoispuolelle ja Fabianinkadulle yhdyspankin talon edustalla 
niin kauan kuin se oli aidattuna 16). 

Kaupunginhallitus suostui17) kiinteistölautakunnan esitykseen Aleksan-
terin- ja Pohj. Esplanaadikadun välisen Fabianinkadun osan sulkemisesta 
pohjois-eteläsuuntaan kulkevalta ajoliikenteeltä Pohjoismaiden yhdyspankin 
rakennustöiden ajaksi eli n. marraskuun loppuun. 

Yleisten töiden lautakunnan esitettyä suoritettavien viemäritöiden 
vuoksi Kaivokadun jaksoittaista sulkemista liikenteeltä kaupunginhallitus 
päätti18) puoltaa kadun pohjoisosan sulkemista liikenteeltä sillä suoritettavien 
viemäritöiden ajaksi ja kadun eteläosaa koskevan pysäköimiskiellon anta-
mista oikeuttaen kiinteistöjohtajan sopimaan yksityiskohtaisesta liikenteen-
järjestelystä rakennustoimiston ja poliisiviranomaisten kanssa. 

Kaupunginhallitus hyväksyi19) puolestaan sellaisen väliaikaisen liiken-
teenjärjestelyn toimeenpantavaksi Kasarmi- ja Etel. Esplanaadikadun kul-
mauksessa, että Ab. Omnibus oy:n linja-autolinja johdetaan kulkemaan pit-
kin Fabianinkatua niin pohjois- kuin eteläsuuntaan sekä että liikenne kielle-

^Khs 3 p. jouluk. 2,254 §.—2) S:n 16 p. heinäk. 1,359 §. —3) S:n 6 p. helmik. 298 §. — 
4) S:n 4 p. kesäk. 1,126 §. —6) S:n 7 p. toukok. 903 §. —6) S:n 7 p. toukok. 906 §. —7) S:n 
4 p. kesäk. 1,123 §. —8) S:nl4 p. toukok. 949 §. —9) S:n 17 p. jouluk. 2,352 §. — 10) S:n 
1 p. lokak. 1,777 §. — n ) S:n 24 p. syysk. 1,727 §. —12) S:n 2 p. heinäk. 1,309 §. —13j S:n 
6 p. helmik. 297 §. —14) S:n 27 p. helmik. 434 §. — 15) S:n 28 p. toukok. 1,077 §. — 
16) S:n 17 p. syysk. 1,671 §.—17) S:n 16 p. heinäk. 1,374 §; vrt. myös tämän kert.s. 131.— 
18) Khs 6 p. helmik. 290 §. —19) S:n 5 p. maalisk. 473 §; vrt. myös tämän kert. s. 131. 
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tään Kasarmikadulla Etel. Esplanaadikadulta Rikhardinkadulle, minkä 
lisäksi pysäköimiskielto annetaan Etel. Esplanaadi- ja Pohj. Makasiinikadun 
väliselle Kasarmikadun itäiselle sivulle. Sittemmin hallitus muuttix) edellä 
mainittua päätöstään siten, että liikenne Kasarmikadulla sallittiin Etel. 
Esplanaadi- ja Pohj. Makasiinikadun välisellä osalla ainoastaan pohjoisesta 
etelään. 

Kaupunginhallitus päätti2) ilmoittaa poliisilaitokselle puoltavansa teh-
tyä ehdotusta Kaivopuiston Ison Puistotien avaamisesta liikenteelle turisti-
laivojen matkustajien noustessa maihin Kaivopuistoon. 

Polkupyörätelineen asettaminen. Rake oy:n tätä tarkoittavan anomuksen 
johdosta kaupunginhallitus päätti3) ilmoittaa poliisikomentajalle puolta-
vansa kahden kuutta polkupyörää varten tarkoitetun telineen asettamista 
Erottajankadulle ehdoin, että yhtiö salli muidenkin kuin asiakkaidensa käyt-
tää telineitä, että telineisiin kiinnitettävä mainoskilpi tehtiin anottua pienem-
mäksi sekä että telineet käskettäessä heti poistettiin paikalta. 

Lupa soran y.m.s. ottoon. Kaupunginhallitus päätti 4) myöntyä yleisten 
töiden lautakunnan esitykseen hiekan ottamisesta Meikin pohjoispuoleisesta 
väylästä satamarakennuksia varten sekä siihen, että hiekkaa muutenkin saisi 
ottaa satamatarkoituksiin ilmaiseksi kaupungin omistamalta vesialueelta. 

Tie- ja vesirakennushallituksen lähetettyä selvityksen Helsingin maa-
lentokentän rakennustyömaalle v. 1935 ajetusta somero- ja soramäärästä, 
havaittiin valtion, joka lentokentän rakentamista koskevan sopimuksen 
mukaan oli oikeutettu korvauksetta ottamaan kaupungin alueelta lentoken-
tän läheisyydestä kentän rakentamiseen tarvittavaa kiveä, someroa ja saven-
sekaista hietaa kaupungin kanssa sovittavista paikoista elleivät aikaisemmin 
tehdyt kaupunkia sitovat sopimukset olleet esteenä siihen, ottaneen someron 
seassa myöskin jonkun verran soraa kaupungin omistamasta Malmin kalkki-
hiekkatiilitehtaan entisestä kuopasta. Kun valtio kuitenkin oli luovuttanut 
suunnilleen yhtä paljon someroa ja soraa omasta kuopastaan kuin mitä edellä 
mainitusta kuopasta oli otettu ja kun tehdas ei itse käyttänyt kuoppaansa, 
päätettiin5) olla vaatimatta yaltiolta korvausta kyseisestä puheena olevalle 
rakennustyömaalle ajetusta sorasta. 

Tie- ja vesirakennushallituksen anottua saada ottaa lentokentän raken-
tamiseen tarvittavan someron ja savensekaisen hiekan korvauksetta 
Oy. Rudus ab. nimisen yhtiön Ab. parkstad Vanda puistokylä oy:ltä vuokraa-
malta alueelta sopien kuljetuksesta edellisen yhtiön kanssa sekä, että kau-
punki luovuttaisi myös kyseisiltä alueilta lentokentälle mahdollisesti ajet-
tavan soran ilmaiseksi, kaupunginhallitus myönnyttyään 6) periaatteellisesti 
anomukseen päätt i7) ilmoittaa hallitukselle, ettei kaupungin puolesta ollut 
estettä sopimuksen tekoon someron y.m. kuljettamisesta Helsingin lento-
kentälle Oy. Rudus ab:n tai toiminimen johtajan insinööri T.Blomqvistin 
kanssa ehdoin, että somero-, sora- ja hietamääristä Helsingin maalaiskunnalle 
mahdollisesti suoritettava vero maksettiin lentokentän rakentamiseen myön-
netyillä varoilla. Kun toimitetun arviolaskelman mukaan kuitenkaan siltä 
alueelta, josta Vanda puistokylä oy:n ja Oy. Rudus ab:n välillä oli olemassa 
vuokraoikeuden peruuttamista koskeva sopimus, ei voitu saada koko tarvitta-
vaa määrää erilaisia tientekoaineita, kaupunginhallitus myöhemmin vastasi8) 

Khs 19 p. maalisk. 573 §. — 2) S:n 9 p. heinäk. 1,338 §. —3) S:n 22 p. lokak. 
1,946. §. — 4) S:n 15 p. lokak. 1,886 §. — 5) S:n 12 p. maalisk. 542 §. — 6) S:n 23 p. 
huhtik. 794 §. — 7) S:n 14 p. toukok. 968 §. —8) S:n 25 p. kesäk. 1,275 §. 
Kunnall. keri. 1936. 8 
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myönteisesti tie- ja vesirakennushallituksen tiedusteluun saatiinko kaikki 
lentokentän rakentamiseen tarvittava somero, savensekainen hiekka ja sora 
korvauksetta ottaa Oy. Rudus ab:n vuokraamilta alueilta tai myöskin muilta 
alueen ympäristössä olevilta kaupungin omistamilta alueilta ehdoin, ettei Oy. 
Rudus ab:n vuokraamasta sorakuopasta enää ollut saatavissa itse lentokentän 
ja sen kiitoteiden rakentamiseen sopivia tientekoaineita sekä että äsken mai-
nittu sorakuoppa oli saatettu siistiin kuntoon ja että somero, savensekainen 
hiekka ja sora otettiin ainoastaan kaupungin kanssa sovittavista paikoista, 
huomioonottaen sopimuksessa lentokentän rakentamisesta tehty varaus, jää-
den kaupungin asettamien edustajien tehtäväksi osoittaa tientekoaineiden 
ottopaikat. Kun lentokentän rakennustyömaalla tarvittiin n. 3,000 m3 edellä 
mainittuja rakennusaineita paitsi rakenteilla olevan lentokonehallin perustus-
ten suojaamiseen ja vahvistamiseen, myös rakennettavaa hallirakennusta 
varten, tie- ja vesirakennushallitus sittemmin pyysi, että kaupunki oikeuttaisi 
hallituksen ottamaan edellä mainituilta alueilta korvauksetta itse lentokentän 
rakentamiseen käytettävien tientekoaineiden lisäksi edellä mainitun määrän 
someroa, soraa ja hiekkaa kyseiseen tarkoitukseen, mihin anomukseen kau-
punginhallitus s u o s t u i e n t i s i n ehdoin. 

Kaupunginhallitus päätti2) suostua Helsingin pitäjän urheilulautakun-
nan anomukseen saada korvauksetta ottaa kaupungin Pitäjänmäellä omista-
masta sorakuopasta savea ja soraa Pitäjänmäen urheilukenttää varten ehdoin, 
että työssä noudatettiin kaupunginagronoomin antamia tarkempia ohjeita. 

Puiden kaataminen. Rakennustoimistoa kehoitettiin3) veloittamaan Eläin-
tarhan huvilassa n:o 6 sijaitsevalta sairaskodilta 500 markkaa korvauksena 
sairaskodin alueelta kaadetuista puista. 

Raastuvanoikeuden sijoittaminen Annankadun kansakouluun. Kaupungin-
hallitus hyväksyi4) kiinteistölautakunnan esityksen raastuvanoikeuden väli-
aikaisesta sijoittamisesta Annankadun kansakouluun myöntäen tarpeellisten 
korjaustöiden suorittamiseen 12,000 markkaa yleisten töiden pääluokkaan 
sisältyvistä käyttövaroistaan sekä oikeuttaen rahatoimiston talousarvion 
ulkopuolella maksamaan oikeuden muuttokulut. Raastuvanoikeutta päätet-
tiin kehoittaa aikanaan tekemään kaupunginhallitukselle niitä koskeva lopul-
linen esitys. 

Poliisilaitoksen passitoimistolle päätettiin5) luovuttaa kaksi toimiston 
hallussa olevan huoneiston ääreistä lisähuonetta. Huoneiston piirustukset 
lähetettiin sisäasiainministeriön hyväksyttäviksi. 

Kansakoulujen huoneisto-olot. N.s. Tunturilaakson huvilan luovuttamista 
suomenkielisten kansakoulujen käytettäväksi koskevan esityksen johdosta 
kaupunginhallitus päätt i6) pyytää kaupunginvaltuustolta oikeutta puheena 
olevan rakennuksen kunnostamiseksi ylittää asianomaista korvausmäärä-
rahaa enintään 11,000 markkaa kehoittaen samalla rakennustoimistoa viipy-
mättä suorittamaan kiinteistölautakunnan tarpeellisiksi katsomat korjaus-
työt. 

Koska Vallilan, Aleksis Kiven ja Toukolan kansakouluihin oli ilmoittau-
tunut niin paljon oppilaita, että kolme alakoululuokkaa oli jäänyt ilman 
luokkahuonetta, suomenkielisten kansakoulujen johtokunta anoi, että kau-
punginhallitus tiedustelisi ruotsinkielisten kansakoulujen johtokunnalta, voi-

!) Khs 29 p. lokak. 2,012 §. — 2) S:n 9 p. huhtik. 703 §. — 3) S:n 8 p. lokak. 
1,812 §. — 4) S:n 27 p. helmik. 441 §. — 5) S:n 28 p. toukok. 1,084 §. — 6) S:n 17 p. 
syysk. 1,689 §; ks. myös tämän kert. s. 25. 
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siko se luovuttaa niiden käytettäväksi lukuvuonna 1936/37 ne kaksi Nilsiän-
tien kansakoulun huonetta, joihin ne jo väliaikaisesti oli sijoitettu. Saatuaan 
j älkimmäisen kansakouluj ohtokunnan selityskirj elmän kaupunginhallitus 
päätti!) esittää edelliselle siinä mainitut näkökohdat, että jatkuva erikielisten 
luokkien sijoittaminen samaan koulutaloon näytti tosiasialliselta poikkeami-
selta vuosikymmeniä kaupungin kansakoululaitokseen sovelletuista ja kiistä-
mättömästi oikeina pidetyistä periaatteista, sekä että koulu nyttemmin aikoi 
käyttää kyseisiä huoneita muihin tarkoituksiin. Ruotsinkielisten kansakou-
lujen johtokunnalle päätettiin lisäksi ilmoittaa sosiaali- ja opetusasiain johta-
jan asiassa esittämät näkökohdat, että edellä mainittu periaate hänenkin mie-
lestään oli katsottava oikeaksi, mutta että kuitenkin olisi kohtuutonta kiel-
tää suomenkielisiltä luokilta kyseisten huoneiden väliaikainen käyttö niin 
kauan kuin niitä ei vielä ollut sisustettu ruotsinkielisten luokkien tarpeisiin. 

Suomenlinnan kansakoulun vuokraaman rakennuksen käytyä ahtaaksi 
ja saaren paikalliskomendantin muistutettua sen monista epäkohdista laadit-
tiin suunnitelma sen perusteelliseksi korjaamiseksi järjestämällä entisestä 
opettajan asunnosta kaksi luokkahuonetta, asentamalla taloon keskuslämmi-
tys sekä tasoittamalla sen länsipäähän pihamaa. Koska tämä kuitenkin vaa-
tisi suurehkon rahamäärän sijoittamista, oli tarpeellista saada kaupungin 
käyttöoikeus rakennukseen vakavammalle kannalle, ennen kuin päätettiin 
muutostöiden suorittamisesta.Tässä tarkoituksessa kaupunginhallitus päätti2) 
pyytää puolustusministeriöltä, että rakennus sekä rakennustoimiston laati-
maan piirustukseen merkitty pihamaa luovutetaan kaupungin käytettäväksi 
erikseen sovittavin ehdoin niin kauaksi aikaa kuin niitä käytettiin koulutar-
koituksiin. 

Lastentarhain kanslian huoneisto. Lastentarhain johtokunnan esitettyä 
uuden huoneiston hankkimista lastentarhain kanslialle sen entisen virasto-
talon ullakkokerroksessa olevan sopimattoman ja epäterveellisen huoneiston 
sijalle kaupunginhallitus eväten esityksen päätti3), että kanslian huoneiston 
lämpöjohdot oli ilman parantamiseksi eristettävä. 

Fylgian lastentarhan huoneisto. Kaupunginhallitus päätti4) kehoittaa 
kiinteistölautakuntaa sanomaan Fylgian lastentarhan huoneiston vuokrasopi-
muksen irti kesäkuun 1 p:stä lukien sekä vuokraamaan sille mainitusta ajan-
kohdasta lähtien uuden huoneiston. 

Kansa- if.m. kouluhuoneistojen luovuttaminen muihin kuin koulut ar koit uk-
siin. Erinäisten kansa- ja muiden koulujen huoneistoja luovutettiin Martta-
yhdistysten 5) ja partiojärjestojen 6) eri toimintahaaroja varten sekä erinäi-
sille muille yhdistyksille, laitoksilley.m. voimisteluharjoitusten pitämiseen7), 
kurssi- 8) ja opetustarkoituksiin 9), kerho- 10), kokous - n ) y.m.12) tilaisuuksien 
pitämiseen sekä majoitustarkoituksiin13). 

!) Khs 24 p. syysk. 1,738 §. —2) S:n 25 p. kesäk. 1,276 §. — 3) S:n 1 p. lokak. 
1,786 §. — 4) S:n 30 p. tammik. 227 §; ks. myös tämän kert s. 25. —5) Khs 2 p. huhtik. 
681 §, 3 p. syysk. 1,580 §, 8 p. lokak. 1,840 § ja 23 p. jouluk. 2,413 §. — 6) S:n 3 p. 
syysk. 1,580 §, 24 p. syysk. 1,739 ja 8 p. lokak. 1,840 §. —7) S:n 3 p. tammik. 26 §, 5 p. 
maalisk. 485 §, 30 p. huhtik. 852 §, 11 p. kesäk. 1,197 §, 25 p. kesäk. 1,284 §, 3 p. syysk. 
1,580 §, 24 p. syysk. 1,739 §, 8 p. lokak. 1,840 §, 22 p. lukak. 1,973 §, 5 p. marrask. 
2,076 § ja 19 p. marrask. 2,175 §. — 8) S:n 13 p. helmik. 348 §, 5 p. maalisk. 485 §, 11 p. 
kesäk. 1,197 § ja 3 p. jouluk. 2,261 §. —9) S:n 30 p. huhtik. 852 § ja 25 p. kesäk. 1,278 §.— 
10) S:n 5 p. maalisk. 485 § ja 23 p. jouluk. 2,413 §. — n ) S:n 24 p. syysk. 1,739 §, 3 p. 
jouluk. 2,261 § ja 23 p. jouluk. 2,413 §. —12) S:n 15 p. lokak. 1,892 § ja 23 p. jouluk. 
2,413 §. — 13) S:n 5 p. maalisk. 485 §, 20 p. toukok. 1,016 §, 11 p. kesäk. 1,197 §, 18 p. 
kesäk. 1,237 § ja 19 p. marrask. 2,174 §. 



116. II. Kaupunginhallitus. 

Kaupungin muiden rakennusten ja huoneistojen käyttö. Helsinki-seura 
oikeutettiin maaliskuun 2 p:nä toimeenpanemaan kävelykonsertti kaupun-
gintalon juhlasalissa ehdoin, että tilaisuuteen kutsuttiin enintään 400 henki-
löä ja ettei salin keskiaukeamalle sijoitettu pieniä pöytiä. 

Edelleen mainittu juhlasali päätettiin luovuttaa palosuojelukongressia 
varten lokakuun 2 ja 3 p:nä2), Helsingin lihataloudelliselle yhdistykselle 
n.s. lihataloudellisen viikon avajaistilaisuutta varten marraskuun 8 p:nä3), 
Suomen liikemies-yhdistyksen käytettäväksi marraskuun 29 p:nä 4) ja Suomen 
voimistelu- ja urheiluliitolle ehdoin, että se vastasi kaikista salin käyttämi-
sestä aiheutuvista kustannuksista, joulukuun 5 p:nä 5). 

Kaupunginhallitus suostui6) Kenraali Mannerheimin lastensuojeluliiton 
anomukseen saada käyttää Töölön lastenhoidon neuvonta-asemaa toukokuun 
25 p:n ja kesäkuun 6 p:n välisenä aikana järjestämiensä kesäkaitsijakurssien 
keskuksena. 

Kiinteistölautakunta päätettiin7) oikeuttaa luovuttamaan verhoilija-
ammattikoululle vuokraväpaa huoneisto korttelissa n:o 217 olevasta entisestä 
kasarmirakennuksesta vastedes tarkemmin määrättävin ehdoin; asia alistet-
tiin kaupunginvaltuuston lopullisesti ratkaistavaksi. 

Esplanaadikappeli päätettiin 8) vuokrata Siipikarjanhoitajain liitolle mar-
raskuun 6 p:n ja 8 p:n väliseksi ajaksi 500 markan päivä vuokrasta siten, että 
liitolla oli oikeus vuokratta käyttää rakennusta saman kuukauden 4 ja 5 p:nä 
näyttelyn kuntoonpanoa varten ja 9 p:nä sen purkamiseen, kaikki tämä 
ehdoin että liitto sopi valaistuksesta Esplanaadikappeli oy:n kanssa, kustansi 
heti näyttelyn päätyttyä rakennuksen perusteellisen sekä sisä- että ulkopuo-
lisen puhdistuksen ja vastasi kaikesta näyttelyn aikana kaupungille tai 
edellä mainitulle yhtiölle mahdollisesti aiheutuneesta vahingosta. 

Polyteknikkojen ilmailukerho päätettiin 9) oikeuttaa säilyttämään liito-
koneitaan Kellosaaren lentohallissa helmikuun 15 p:stä toukokuun 15 p:ään 
sekä kertomusvuoden ja v:n 1937 syyskuun 15 p:n välisenä aikana ehdoin, 
että koneet heti poistettiin hallista jos ne aiheuttivat epäjärjestystä tai jos 
siellä esiintyi tilan puutetta. Lisäksi myönnettiin 9) kaupunginhallituksen 
yleisistä käyttövaroista 1,751: 40 markkaa kertomusvuoden hallivuokran suo-
rittamiseen sekä päätettiin kehoittaa satamalautakuntaa aikanaan tekemään 
esitys v: n 1937 vuokran suorittamiseen tarvittavan määrärahan myöntämi-
sestä. 

Kaupunginhallitus päätti10) kehoittaa yleisten töiden lautakuntaa jättä-
mään erään Käpylän raviradalla olevan vajarakennuksen kertomusvuoden 
kesäkaudeksi paikoilleen urheilijain pukusuojana käytettäväksi sekä sijoitta-
maan vajaan tarpeelliset naulakot. 

Hallimyymäläin vuokrat. Hallikauppias I. V. Erikssonin hallimyymä-
länsä vuokrasopimuksen irtisanomisen peruuttamista koskevan anomuksen 
kaupunginhallitus ei katsonut n ) antavan aihetta toimenpiteisiin, koska kiin-
teistölautakunnan tuli lopullisesti ratkaista hallimyymälöiden vuokrausta 
koskevat kysymykset. Lautakuntaa päätettiin kuitenkin kehoittaa harkitse-
maan anomusta uudelleen huomioonottaen asiaa esiteltäessä kaupunginhalli-
tuksen kokouksessa esiintuodut seikat. 

Khs 6 p. helmik. 281 §. —2) S:n 10 p. svysk. 1,613 §. —3) S:n 22 p.,lokak. 1,936 §. — 
4) S:n 22 p. lokak. 1,935 §. — 5) S:n 19 p. marrask. 2,146 §. — 6) S:n 28 p. toukok. 
1,073 §. — 7) S:n 19 p. maalisk. 581 §; ks. myös tämän kert. s. 56. — 8) Khs 24 p. syysk. 
1,724 §.—9) S:n 23 p. tammik. 180 § ja 1 p. lokak. 1,783 §.—10) S:n 11 p. kesäk. 1,191 §.— 
n ) S:n 15 p.lokak. 1,874 §. 


