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osastolle ylioppilas L. Lagerstamin kesäkuun alusta toistaiseksi, kuitenkin 
enintään vuoden loppuun, 1,500 markan kuukausipalkkioSta. 

Katajanokan korttelin n:o 141 rajojen määrääminen. Kaupunki oli v. 1927 
n.s. suuressa tilusvaihdossa luovuttanut valtiolle Katajanokan kasarmi-
alueen ja sitä ympäröivän vesialueen, jotka maaliskuun 4 p:nä 1932 vah-
vistetussa asemakaavanmuutoksessa oli merkitty kortteliksi n:o 141, mutta 
koska mainitun korttelin rajat olivat kuitenkin epäselvät päätti1) lauta-
kunta kehoittaa kaupungingeodeettia toimittamaan kyseistä korttelia kos-
kevan tontinmittauksen heinäkuun 17 p:nä 1931 annetun lain mukaisesti. 

Käyttövaroistaan lautakunta myönsi mittausapulaisille L. Luomalle 
ja S. Turpeiselle loma-ajan palkan suorittamiseen yhteensä 512 markkaa2) 
sekä erinäisistä tilusvaihdoista ja rajankäynneistä johtuvien maanmittaus-
palkkioiden maksamiseen 2,995:65 markkaa3). 

Lausuntoja kaupunginhallitukselle annettiin m.m. asioista, jotka kos-
kivat: erään alueen erottamista Sonabyn tilasta4) sekä korttelissa n:o 112 
olevan tontin n:o 13 jakamista5). 

6. Kiinteistötoimiston talo-osaston toimialaan kuuluvat asiat. 
Kauppahallit. Vuoden varrella huutokaupattiin6) 18 Hakaniemen-

torin hallin myymälän vuokraoikeudet yhteensä 2,775 markan kuukausi-
vuokrasta, 9 Kasarmitorin hallin myymälän vuokraoikeudet yhteensä 3,950 
markan kuukausivuokrasta, 4 Hietalahdentorin hallin myymälän vuokra-
oikeudet yhteensä 535 markan kuukausivuokrasta sekä 6 Rantatorin hallin 
myymälän vuokraoikeudet yhteensä 4,985 markan kuukausivuokrasta. 

Koska Rantatorin hallin kalamyymälöissä vedenkulutus nousi huo-
mattavasti vedenpaineen lisäämisen johdosta, päätettiin7) korottaa mai-
nittujen myymälöiden kuukausivuokra 540 markasta 650 markkaan tammi-
kuun 1 p:stä 1937. 

Hakaniemen hallin hallipalvelija K. Järvinen päätettiin8) vapauttaa 
toimestaan syyskuun 1 p:stä 1936. 

Kauppatori. Torin myyntijärjestelmä vahvistettiin 9) uudelleen. 
Munanmyyntipaikat päätettiin10) järjestää vaihtovuoroisiksi 
Lautakunta päätti11), ettei ns . halpavuokraisia oksanmyyntipaikkoja 

saa vuokrata henkilöille, joilla oli muitakin myyntipaikkoja torilla sekä että 
n.s. korikauppiaat saivat harjoittaa edelleenkin maksutta kukka-, vihan-
nes- y.m. kauppaa Kauppatorin maalaisrivistössä ollen heitä tilan puutteen 
sattuessa sijoitettava kortteliin n:o VI. 

Kauppatorin maalaisrivistä huutokaupattiin12) 4 kiinteää myyntipaik-
kaa, nimittäin korttelista litt. C n:ot 8, 9 ja 10 sekä korttelista litt. D n:o 10 
yhteensä 4,760 markan kuukausivuokrasta toukokuun 1 p:n ja lokakuun 
31 p:n väliseksi ajaksi. 

Kauppatorin kiinteiden myyntipaikkojen huutokaupassa vuokrattiin 13) 

Kiint. lautak. 17 p. helmik. 225 §. —2) S:n 19 p. lokak. 1,463 §. — 3) S:n 23 p. 
marrask. 1,651 §. —4) S:n 5 p. lokak. 1,392 §. —5) S:n 30 p. marrask. 1,719 §. —6) Taloj. 
20 p. tammik. 1 ja 2 §, 3 p. helmik. 8, 9, ja 10 §, 2 p. maalisk. 14 ja 15 §, 30 p. maalisk. 
17 §, 4 p. toukok. 27 ja 28 §, 2 p. kesäk. 33 ja 34 §, 17 p. elok. 43, 45 ja 46 §, 21 p. syysk. 
55 §, 19 p. lokak. 57—59 §, 23 p. marrask. 64—65 § ja 30 p. marrask. 75 §. —7) S:n 23 p. 
marrask. 68 §. —8) Kiint. lautak. 17 p. elok. 1,126-§. —9) S:n 5 p. kesäk. 799 §. —10) S:n 
14 p. jouluk. 1,795 §. — n ) S:n 5 p. kesäk. 801 ja 802 §. —12) S:n 27 p. huhtik. 587 §, — 
13) S : n l 4 p . jouluk. 1,798 §. 
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puutarhaviljelijöille v:ksi 1937 yhteensä 20 paikkaa alinta vuokraa korkeam-
mista kuukausivuokrista, yhteensä 13,760 markasta. 

Ulkosalla tapahtuva ansiotoiminta. Päätettiin1), että makkaranmyyjät 
saivat harjoittaa makkaranmyyntiä vapun- ja uudenvuodenpäivän vastai-
sina öinä klo 5:een aamulla. 

Jäätelönmyyntipaikkojen, virvoitusjuomakioskien ja -vaunupaikkojen 
vuokrat ja vuokraehdot vahvistettiin2). 

Edellä käyneen huutokaupan jälkeen vuokrattiin3) huhtikuun 15 p:n 
ja lokakuun 15 p:n väliseksi ajaksi 34 jäätelönmyyntipaikkaa yhteensä 
908,800 markasta, 21 virvoitusjuomakioskia yhteensä 365,900 markasta ja 
4 virvoitusjuomavaunupaikkaa yhteensä 12,900 markasta. 

Irtokukkien myyntipaikat vahvistettiin 4) samoiksi kuin viime vuonna, 
samoin myyjien lukumäärä entiseksi. Aikaisemmin määrättyjen kukkien 
lisäksi sallittiin myöskin tekokukkien myynti. 

Lautakunta päätti5) , herra E. B. Karlströmin luovuttua huhtikuun 
30 p:nä tammikuun 1 p:stä lukien vuokraamastaan Erottajan makkaran-
myyntipaikan vuokraoikeudesta, vuokrata paikan Heikkilän makkaraliike 
oy:lle huhtikuun 30 p:stä 3,300 markan kuukausivuokrasta. 

Lautakunta päätt i6) vuokrata huutokaupalla maaliskuun 15 p:n ja 
marraskuun 15 p:n väliseksi ajaksi 8 valokuvauspaikkaa, joista 3 Kaisanie-
messä, 2 Korkeasaaressa, 1 Mustikkamaalla, 1 Seurasaaressa ja 1 Kivinokalla, 
ilman alinta vuokraa ja samaksi ajaksi filmausoikeuden kaupungissa Kaisa-
niemeä, Hietarantaa sekä saaria lukuunottamatta 16,000 markan alimmasta 
vuokrasta sekä lauantaisin, juhla-aattoina ja pyhinä tapahtuvaa hedelmien 
myyntiä varten, alinta vuokraa määräämättä, 4 paikkaa, joista 2 Kaisa-
niemessä ja 2 Eläintarhassa. 

Edellä käyneen huutokaupan jälkeen vuokrattiin7) filmausoikeus 
40,500 markasta, Kaisaniemen ja Korkeasaaren valokuvauspaikat yhteensä 
19,000 markasta sekä Hietarannalla oleva valokuvauspaikka 500 markasta, 
Mustikkamaan, Seurasaaren ja Kivinokan paikoista ei tehty yhtään tar-
jousta. Hedelmänmyyntipaikat vuokrattiin yhteensä 10,700 markasta. 

Herra K. Koski oikeutettiin8) pitämään kaukoputkia yleisön käytet-
tävinä Tähtitorninvuorella ja Kaisaniemessä yhteensä 300 markan vuok-
rasta vuodessa. 

Ab. Libra oy:lle myönnettiin9) oikeus kesänä 1936 pitää henkilövaakoja 
Hietarannalla ja Kaivopuistossa yhteensä 2,750 markan vuokrasta. 

Kengänkiilloituspaikat vahvistettiin 10) entisiksi. 
Akateemiselle kirjakaupalle myönnettiin n ) oikeus kesäkuun 15 p:n ja 

syyskuun 15 p:n välisenä aikana myydä sanoma- ja aikakauslehtiä Pohjois-
ja Eteläsatamassa yhteensä 1,000 markan vuokrasta ollen vuokraajan 
noudatettava satamaviranomaisten antamia ohjeita ja määräyksiä. 

Lautakunta hyväksyi12) vrksi 1936 Pikatoimisto Marsin ehdottamat 
sanomalehtien myyntipaikat lukuunottamatta rautatieaseman edustaa, 
ollen lisäksi Heikin- ja Simonkadun kulmassa ja Salomonkadun autoaseman 
luona olevien myyntipaikkojen sijoittamisessa huomioitava kaupungin ja 
Oy. Lasipalatsi ab. nimisen yhtiön välinen vuokrasopimus. 

Kiint.lautak. 30 p. maalisk. 416 §. —2) S:n 24 p. helmik. 260 § ja 2 p. maalisk. 292 
ja 293 §. — 3) S:n 23 p. maalisk. 360 § ja 6 p. huhtik. 467 ja 468 §. — 4) S:n 14 p. huhtik. 
499 §. — 5) S:n 4 p. toukok. 618 §. — 6) S:n 27 p. tammik. 128 ja 129 §. — 7) S:n 2 p. 
maalisk. 290, 290a ja 291 §. — 8) Taloj. 27 p. tammik. 4 §. — 9) S:n 30 p. maalisk. 
19 §. — io) S:n 14 p. huhtik. 24 §. — n ) S:n 4 p. toukok. 25 §. —12) S:n 7 p. tammik. 44 §. 
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Samoin vahvistettiin1) Pikatoimisto Marsin sanomalehtien myynti-
paikat v:ksi 1937, Salomonkadun autoaseman luo aiottu myyntipaikka kui-
tenkin erinäisin ehdoin. 

Idrottsbladet nimisen urheilulehden toimitukselle myönnettiin2) oikeus 
myydä irtonumeroita elokuun 1 p:n ja 15 p:n välisenä aikana klo 21—23 
Kauppatorilla, ylioppilastalon aukiolla, Runeberginkadulla ja Hakaniemen-
torilla. 

VahvisteItiin3) joulukuusien myyntipaikat ja niistä suoritettavat vuok-
rat. Lisäksi päätettiin, että kuusenjaikojen myyjien oli suoritettava vuokraa 
50 markkaa paikkaa kohden joulukuun 21—24 p:n väliseltä ajalta. 

Pelastusarmeija oikeutettiin4) asettamaan tavanmukaiset joulupatansa 
erinäisiin paikkoihin kaupungilla. 

Arvanmyyntioikeuksien myöntäminen. Hyväksyttiin5) talojenisännöitsijän 
Sokeain maatalouskotiseura ja Sokeain hierojain seura nimisille yhdistyk-
sille myöntämä arvanmyyntioikeus Hakaniementorilla toukokuun 15 p:ään 
saakka. 

Lautakunta oikeutti6) Sokeainyhdistys Helsinki nimisen yhdistyksen 
myymään arpoja enintään 3 kuukauden aikana myyntikojusta Hakaniemen-
torilla sekä talojenisännöitsijän luvalla myyntipöydältä Kauppatorin sokeain 
korttelissa. 

Turistiesineiden myynti. Lautakunta päätt i7) olla myöntämättä turisti-
esineiden myvntioikeuksia oikeuttaen kuitenkin kuluvana vuonna Sielun-
terveysseuran myymään maisemapostikortteja turistien maihinnousupaikoilla 
elokuun aikana ilman kaupungille tulevaa korvausta. 

Vuokraoikeuden pidentäminen. Lautakunta päätt i8) vuokrata Helsin-
gin Säilyke oy. nimiselle yhtiölle ne yhtiön Munkkisaaressa vuokraamat 
huoneistot, joiden vuokra-aika päättyi ilman eri irtisanomista maaliskuun 
15 p:nä 1937 edelleen 5 vuodeksi ja muut 6 kuukauden irtisanomisajoin, 
paitsi rakennusta nro 10, joka oli irtisanottava kesäkuun 1 p:stä puretta-
vaksi, jääden vuokra puurakennuksista entiselleen, mutta nousten kivi-
rakennuksista 3: 50 markkaan m2:ltä kuukaudessa maaliskuun 15 pistä 1937 
lukien ja ollen kaupungilla oikeus 6 kuukauden irtisanomisajan kuluttua 
tarkistaa vuokria tarpeellisiksi katsomiltaan osin ja vuokralaisella oikeus, 
ellei hyväksynyt vuokrantarkistusta, vuokrasopimuksen irtisanomiseen 
siltä osalta. 

Ullanlinnan kylpylaitos vuokrattiin 9) edelleen Ulrikasborgs badin-
rättnings konsortium nimiselle yhtymälle toukokuun 1 p:stä 1 vuodeksi 
100 markan vuosivuokrasta. 

Esplanaadikappeli oy:lle vuokrattiin10) edelleen Esplanaadikappeli aluei-
neen lokakuun 1 p:stä 3 vuodeksi 190,000 markan vuosivuokrasta ja entisin 
ehdoin. 

Alppilan ravintola vuokrat t i in n) Ab. Alphyddan nimiselle yhtiölle 
edelleen 5 vuodeksi tammikuun 1 p:stä 1937 entisestä 36,000 markan 
vuosivuokrasta ja entisin ehdoin ollen vuokraajan lisäksi ennen kuluvan 
vuoden loppua omalla kustannuksellaan uusittava ravintolan keskuslämmi-
tyskattila ja kattilahuone kaupungin lämpöteknikon ja kaupunginarkkiteh-

!) Taloj. 21 p. jouluk. 78 §. — 2) Kiint. lautak. 20 p. heinäk. 1,037 §. —3) Taloj. 
23 p. marrask. 69 §. — 4) Kiint. lautak. 7 p. jouluk. 1,761 §. — 5) Taloj. 4 p. toukok. 
26 §. — 6) Kiint. lautak. 16 p. marrask. 1,636 §. —7) S:n 17 p. elok. 1,127 §; vrt. tämän 
kert. s. 108. — 8) Kiint. lautak. 27 p. huhtik. 586 §. — 9) S:n 3 p. helmik. 155 §, — 
10) S:n 4 p. toukok. 619 §. — n ) S:n 5 p. lokak. 1,393 §. 
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din hyväksymällä tavalla, esitettävä muutospiirustukset kiinteistölauta-
kunnan hyväksyttäviksi sekä asetettava hyväksyttävä vakuus vuokran 
suorittamisesta. 

.Kaivopuistossa oleva Veduta niminen kahvilarakennus tarjoilualueineen 
päätettiin1) vuokrata edelleen v:ksi 1937 rouva O. Suhoselle 40,000 markan 
vuosivuokrasta entisin ehdoin. 

Helsingin mattotehdas oyille vuokrattiin2) edelleen 5 vuodeksi yhtiön 
hallussa oleva osa Munkkisaaren tehdasrakennusta maaliskuun 15 pistä 1937 
54,000 markan vuosivuokrasta ollen se maksettava 4,500 markan suurui-
sina erinä kuukausittain etukäteen ja kaupungilla oikeus tarkistaa vuokra 
6 kuukauden kuluttua irtisanomisesta sekä samoin vuokralaisella oikeus 
luopua vuokrasuhteista joll'ei se hyväksynyt tarkistettua vuokraa. 

Vuokran alentaminen. Ajuri V. Korhoselle Reijolasta vuokratun asuin-
rakennuksen ja siihen kuuluvien erinäisten ulkohuonerakennusten vuokra 
alennettiin3) helmikuun 1 pistä 650 markasta 550 markkaan kuukaudessa 
sekä vahtimestari A. Fahlströmille Mariankadun 22ista vuokratun asunnon 
vuokra maaliskuun 1 pistä 475 markkaan kuukaudessa. 

Lautakunta päätti4) alentaa Helsingin kristillinen työväenyhdistys 
nimiselle yhdistykselle vuokraamansa Kulosaaren kartanon n.s. keltaisen 
huvilan vuokraa 8,000 markasta 6,000 markkaan heinäkuun 1 pistä ehdoin, 
että yhdistys huolehtii kaivon ja vesijohdon sekä pumppumoottorin kun-
nossapidosta, tarpeellisista korjauksista sekä luovuttaa korvauksetta käyttö-
jä juomaveden n.s. Taucherin huvilan vuokraajalle. 

Samoin Oy. Marmori nimiselle yhtiölle Hernesaarenkadun 16:sta vuok-
ratun rakennuksen vuokra päätettiin 5) alentaa marraskuun 1 pistä 74,714 
markkaan vuodessa. 

Ford Motor Company of Finland nimiselle yhtiölle korttelista nio 178 
vuokrattujen rakennusten ja alueiden vuokra päätettiin6) vahvistaa heinä-
kuun 1 pistä vuokrakauden loppuun asti 300,000 markaksi. 

Kortteli n:o 217. Lautakunta päätti 7) vuokrata Oy. Suomen filmi-
teollisuus nimiselle yhtiölle Fredrikinkadun 54:ssä, korttelissa nio 217, 
olevan kasarmirakennuksen nio 1 kolmannen kerroksen etelänpuoleisen 
pään maaliskuun 15 pistä 3 vuodeksi 3,100 markan kuukausivuokrasta 
ehdoin, et1ä vuokraaja asettaa joko pankkitalletuksen tai pankkitakuun 
kolmen kuukauden vuokrasta vakuudeksi vuokran maksamisesta kuukau-
sittain etukäteen, että vuokraajayhtiö omalla kustannuksellaan suorittaa 
tarpeellisiksi katsomansa muutos- ja kunnossapitotyöt ja että muutospiirus-
tukset aiotuista rakennusmuutoksista ennen niiden maistraattiin jättämistä 
jätetään kiinteistölautakunnan hyväksyttäviksi. 

Lautakunta oikeutti 8) talojenisännöitsijän vuokraamaan Fredrikin-
kadun 54istä huoneiston kouluretkeilymajoitusta varten 1,000 markan kuu-
kausivuokrasta ehdoin, että terveydenhoitolautakunta hyväksyy huoneiston 
tähän tarkoitukseen ja että vuokraaja itse kustantaa tarpeelliset muutokset 
ja korjaukset; varastosuoja Helsingin luistelijat nimiselle yhdistykselle huhti-
kuun 1 pistä 50 markan kuukausivuokrasta; erinäisin ehdoin rakennukset 
niot 6, 12 ja 13 Ab. Omnibus oyille 5 vuodeksi kesäkuun 1 pistä etukäteen 

Kiint. lautak. 30 p. marrask. 1,725 §. — 2) S:n 5 p. lokak. 1,395 §. — 3) Taloj. 
20 p. tammik. 3 § ja 2 p. maalisk. 11 §. — 4) Kiint. lautak. 16 p. maalisk. 343 §. —5) S:n 
27 p. huhtik. 585 §. — 6) S:n 27 p. huhtik. 584 §. — S:n 9 p. maalisk. 319 §. — 8) S:n 
6 p. huhtik. 470 §. —9) S:n 23 p. maalisk. 362 §. 27 d. huhtik. 591 § ja 4 p. toukok. 621 §. 
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maksettavasta 11,615 markan kuukausivuokrasta; sekä rakennus n:o 3 Hel-
singin ratsastajat nimiselle yhdistykselle syyskuun 1 pistä 400 markan 
kuukausivuokrasta. 

Esplanaadikappeli vuokrattiin1) marraskuun 6 ja 8 p:n väliseksi ajaksi 
Siipikarjanhoitajain liitto nimiselle yhdistykselle siipikarjatuotteiden näyt-
telyä varten 500 markan päivävuokrasta ollen vuokraajalla myös oikeus 
kahtena päivänä ennen näyttelyä ja yhtenä päivänä näyttelyn jälkeen käyt-
tää kappelirakennusta ehdoin, että näyttelyn järjestäjä korvaisi kaiken näyt-
telyn ehkä aiheuttaman vahingon omalla kustannuksellaan, huolehtisi 
ravintolarakennuksen ja sen ympäristön siivoamisesta heti näyttelyn jäl-
keen sekä sopisi valaistuksesta Oy. Esplanaadikappelin kanssa. 

Puhelinkioskipaikan vuokralleanto. Lautakunta oikeutti2) Helsingin 
puhelinyhdistyksen pystyttämään puhelinkioskin Kapteeninpuistikon etelä-
päähän maaliskuun 1 p:stä 1937 180 markan vuosivuokrasta. 

Virvoitusjuomakioskin vuokralleanto. Koti-ahkeruus oy:lle vuokrattiin 3) 
Pohj. Esplanaadikadun ja Fabianinkadun kulmassa oleva virvoitusjuoma-
kioski tekstiilinäyttelyä varten n. 1 kuukauden ajaksi 1,000 markan kuu-
kausivuokrasta. 

Lupa koulu- y.m. huoneistojen luovuttamiseen erinäisiä vaalitoimenpiteitä 
varten myönnettiin4) 5 tapauksessa. 

Vuokralle otetut huoneistot. Kiinteistölautakunta otti vuoden aikana 
vuokralle kaupungin virastoja ja laitoksia varten seuraavat huoneistot: 

Virasto tai laitos 
jota varten huoneisto 

on vuokrattu. 
Vuokranantaja. Osoite. 

Vuokrakausi 

alkaa. päättyy. 

Kuukausi-
vuokra, 

Smk. 

Kunnall. lastenpoli-
klinikka, silmä 
nenä-, korva- ja 
kurkkutautien 
poliklinikat sekä 
sielullisesti sairai-
den huoltotoim.5) 

Oikeusaputoimis-
to6) 

Työnvälitystoi-
misto 7) 

Kotitalouslauta-
kunta 8 ) 

LastentarhaFylgia9) 
Lastentarha Valka-

ma 10) 
Keskuskeittola n ) 

S: n haaraosasto 12) 
Viljelyspalstatoimi-

kunta13) 

Föreningen för upp 
rätthållande av 
en hushållsskola i 
Helsingfors 

Fastighets ab. Bal-
der 

Fastighets ab. Bal-
der 

Asunto-oy. Tikka 

Asunto-oy. Domus 
Asunto-oy. Viipu-

rinkatu 12 
Fastighets ab. 

Svenska gården i 
Helsingfors 

Oy. Mäkelänkatu 31 
P. J . Svenssonin 

kuolinpesä 

Unionink. 45 

Aleksanterink. 
12 

Helenank. 4 

Fredrikink. 16 

Tehtaank. 16 
Vesisäiliönk.25 

Katariinank. 3 

Mäkelänk. 31 
Hämeentie 96B 

1936, kesäk. 1 

1936, 

1936, 

1936, 

1936, 
1936, 

syysk. 1 

kesäk. 1 

helmik. 1 

kesäk. 1 
kesäk. 1 

1936, lokak. 1 

1936, 
1936, 

1941, kesäk. 1 

kesäk. 1 
syysk. 15 

1937, kesäk. 1 

1936, elok. 1 

1941, kesäk. 1 

1941, kesäk 1 
1939, kesäk. 1 

1937, kesäk. 1 

1937, kesäk. 1 
1937, syysk. 15 

3,400 

1,300 

9,000 

2,100 

3,700 
5,500 

550 

2,100 
100 

x) Kiint. lautak. 21 p. syysk. 1,304 §. — 2) S:n 23 p. marrask. 1,685 §. — 3) Taloj. 
21 p. jouluk. 80 §. —4) Kiint. lautak. 10 p. helmik. 197 §, 14 p. huhtik. 495 §, 17 p. elok. 
1,132 §, 21 p. syysk. 1,303 § ja 16 p. marrask. 1,643 §. — 5) S:n 25 p. toukok. 754 §. — 
6) S:n 31 p. elok. 1,173 §. — 7) S:n 14 p. huhtik. 500 §. — 8) S:n 7 p. tammik. 54 §. — 
9) S:n 10 p. helmik. 196 §. —10) S:n 2 p. kesäk. 791 §. — u ) S:n 21 p. syysk. 1,301 §. — 
12) S:n 6 p. huhtik. 471 §. — 13) S:n 21 p. syysk. 1,300 §. 
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Vuokralle annetut huoneistot. Vuoden aikana lautakunta vuokrasi eri-
näiset huoneistot seuraaville vuokraajille alla mainituista paikoista: Ruoho-
lahden lastentarhalle huoneiston Kalmistokadun 5:stä kesäkuun 1 p:stä 
1936 toistaiseksi 2,340 markan kuukausivuokrasta liikkuvalle poliisi-
komennuskunnalle Helenankadun 2:sta 720 markan kuukausivuokrasta 2), 
virastovaratöiden toimikunnalle Katariinankadun 4:stä lokakuun 27 p:stä 
1936 700 markan kuukausivuokrasta 1 kuukauden irtisanomisajoin 3) sekä 
huoltolautakunnan alaiselle työttömyyskanslialle Unioninkadun 43:sta tam-
mikuun 1 p:stä 1937 1,100 markan kuukausivuokrasta4). 

Rakennusten purkaminen. Lautakunta päätt i5) antaa talojenisännöit-
sijän tehtäväksi myydä julkisella huutokaupalla erään Kivelän sairaalan 
alueella olevan asuinrakennuksen purkamisen ja poiskuljettamisen. 

V:n 1935 aikana myytiin6) seuraavat rakennukset purettaviksi hintojen 
noustessa alla mainittuihin määriin: 3 vesikioskia Heikinpuistosta 150 mark-
kaan, kaksikerroksinen asuinrakennus Kivelänkadun 2:sta 10,200 mark-
kaan, yksikerroksinen asuinrakennus Kampin alueelta 3,1(0 markkaan 
sekä Turunkasarmin alueelta korttelissa n:o 194 olevat rakennukset n:ot II, 
III, IV, V, VII, VIII, XI, XII, XIII , XIV ja XV 83,250 markkaan. 

Kaivohuoneen ravintolan omistaja oikeutettiin7) rakentamaan m.m. yli-
määräinen tanssilava Kaivohuoneen edustalle siellä heinäkuun 10 p:nä vie-
tettävän Nyländska jaktklubben nimisen purjehdusseuran 75-vuotisjuhlan 
ajaksi. 

Keskuskodit. Lautakunta päätt i8) sijoittaa Pukinmäen entiseen lepo-
kotiin Leppävaarassa sijaitsevan sielullisesti sairaiden naisten keskuskodin 
sekä siirtää viimeksi mainittuun paikkaan Kilossa olevan sielullisesti sairai-
den miesten keskuskodin kesäkuun 1 p:stä 1937. 

Lautakunta päätt i9) suostua siihen, että kaupungin sielullisesti sairai-
den naisten keskuskotia varten vuokraamasta Morado nimisestä tilasta 
myytiin enintään 3,000 m2:n suuruinen alue ehdoin, ettei palstaa myyty 
niin läheltä kaupungin vuokraamaa rakennusta, että se aiheutti häiriötä 
keskuskodille, ja että uusi palsta aidattaisiin heti myynnin tapahduttua läpi-
kulun ehkäisemiseksi kaupungin hallintaan jäävällä palstalla. Vuokrasopi-
mukseen otettavaksi esitettyä määräystä vuokraajan itsensä lisättävästä 
mullasta ja lannoitusaineista palstalla, ei lautakunta hyväksynyt. 

Järjestyssääntöjen muuttaminen. Oy. Matkahuolto ab. nimisen yhtiön 
anomuksesta lautakunta päätti1 0) muuttaa Helsingin linja-autoaseman jär-
jestyssääntöjen kohdan 3 lopun kuulumaan seuraavasti: Helsingin linja-auto-
asema' ottaa vastaan Helsingistä lähteviin vaunuihin paikkatilauksia sekä 
asemalla että puhelimitse sekä kohdan 5 seuraavan sisältöiseksi: Linjaauto-
jen omistajat maksavat Oy. Matkahuolto ab:lle laiturimaksua 15 markkaa 
jokaista asemalta lähtevää vuoroa kohden kuukaudessa. Pienin automaksu 
kutakin autoa kohden on kuitenkin 30 markkaa. Matkalippujenmyynnistä 
on liikennöitsijäin maksettava asemalle palkkiona 2 % lipun hinnasta. 

Valomainosten hankinta. Lautakunta päätti n ) antaa talo-osaston teh-
täväksi vuokrata Oy. Matkahuolto ab. nimiselle yhtiölle oikeuden valo-

Kiint. lautak. 25 p. toukok. 752 §. — 2) S:n 4 p. toukok. 623 §. —3) S:n 26 p. 
lokak. 1,521 §. — 4) S:n 21 p. jouluk. 1,843 §. — 5) S:n 7 p. tammik. 42 §; vrt. v:nl935 
kert. s. 106. — 6) Taloj. 3 p. helmik. 7 §. — 7) Kiint. lautak. 29 p. kesäk. 928 §; vrt. 
tämän kert. s. 106 —8) S:n 7 p. syysk. 1,220 §. — 9) S:n 23 p. maalisk. 363 §. —10) S:n 
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mainosten hankkimiseen linja-autoaseman ulkoseiniin 600 markan maksusta 
m2:ltä tai sen osalta vuodessa kultakin eri mainokselta ehdoin, että mai-
nosten piirustukset alistettiin kiinteistölautakunnan hyväksyttäviksi. 

Lupa mainoslaitteen asettamiseen myönnettiin 1 tapauksessa. 
Osakkeen myynti. Lautakunta päätti2) myydä Asunto-oy. Linjatalon 

osakkeen nro 31 Oy. Hiekka nimiselle yhtiölle 16,000 markasta ehdoin, että 
ostaja kustantaa kaupasta menevän leimaveron ja suorittaa kauppahin-
nan käteisellä tammikuun 31 pmä, jolloin osakkeen luovutus oli tapahtuva. 

Kesäleiri. Oikeutettiin 3) Kunnallisten työväenasuntojen kerho lähettä-
mään n. 25 varatonta kerhopoikaa Kalliolan ja Vallilan kerhojen poikien 
kesäleirille myöntäen tarkoitusta varten kunnallisten työväenasuntojen 
Kasvatustoiminta nimiseltä tililtä 2,800 markkaa. 

Ohjesäännön vahvistaminen. Ohjesääntö talonmiehen tehtävistä Kansa-
koulukadun 3:ssa vahvistettiin4). 

Tilitysvuokrat. Lautakunta päätti5), että puhtaanapitolaitoksen hal-
lussa Turuntien tontilla nro 24 olevien rakennusten tilitysvuokrat merkitään 
v:n 1937 talousarvioehdotukseen 117,252 markaksi. 

Talousarvioehdotus. Talo-osaston talousarvioehdotus vrksi 1937 hyväk-
syttiin 6) erinäisin muutoksin. 

Käyttövarat. Kiinteistölautakunnan ja kiinteistötoimiston tililtä Tila-
päistä työvoimaa lautakunta myönsi7) 1,621 r 40 markkaa erinäisten ylityö-
korvausten suorittamiseen. 

Viranhaltijat. Kunnallisten työväenasuntojen Hietaniemen asuntoryh-
män talonmiehen ja erinäisissä virastoissa työskentelevien siivoojien pohja-
palkka vahvistettiin 8). 

Rikostuomioiden toimeenpanokonttorin siivooja I. Wiljäkäinen irtisa-
nottiin 9) toimestaan lokakuun 31 prstä. 

Kunnallisten työväenasuntojen isännöitsijän virkaan lautakunta valitsi10) 
halli- ja torikaupan valvojan everstiluutnantti A. A. Wansenin, jonka oli 
ryhdyttävä tointansa hoitamaan joulukuun 1 prstä 1936. 

Esityksiä kaupunginhallitukselle tehtiin m.m. asioista, jotka koskivatr 
raastuvanoikeuden väliaikaista sijoittamista korjaustöiden ajaksi11), eläk-
keen myöntämistä ja palkankorotuksia12), eräiden talojen julkisivujen maa-
lausta13), puhelimen hankintaa kunnallisten työväenasuntojen kerhon toi-
mistohuoneistoon 14) ja apulaistalonisännöitsijän toimen perustamista 15). 

Lausuntoja kaupunginhallitukselle annettiin m.m. asioista, jotka ko:ki-
vat: tilastotoimiston, poliisilaitoksen passitoimiston, lastentarhain kanslian, 
kotitalouslautakunnan, maalariammattikoulun ja verhoilija-ammattikoulun 
y.m. huoneistotarvetta 16), muutos- ja korjaustöitä tilastotoimiston ja rikos-
poliisiosaston huoneistoissa, Pasilan poliisivartioasemalla y.m.17), Rune-
berginkadun 3rssa olevan kivirakennuksen, Fredrikinkadun 54rssä sijaitse-
van kasarmirakennuksen toisen kerroksen ja erinäisten ruotsinkielisen työ-
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väenopiston luokkahuoneiden vuokralleantoa1), irtisanomisvalitusta 2), poik-
keuksen myöntämistä terveydenhoito]ärjestyksen määräyksistä3), neljän 
puhelinkaapin sijoittamista toisen kaupunginvoudin konttorin uuteen huo-
neistoon 4), väliaikaisen lavan pystyttämistä Kaisaniemen ravintolan 
edustalle5), ulkoilmajuhlien järjestämistä6), Kauppatorin satama-altaissa 
veneistä tapahtuvaa kauppaa 7), kansainvälisten moottorivenekilpailujen jär-
jestämistä 8), Hangonkadun 4—6:ssa olevan tuberkuloottisten perheiden 
asuntotalon luovuttamista tuberkuloottisten miesten asuntolaksi 9), turisti-
esineiden myyntiä kaupungin satama-alueilla10), Museokadun tontilla n:o 12 
olevan koulurakennuksen luovuttamista suomenkielisten kansakoulujen 
käytettäväksi11), Kansakoulukadun 3:ssa olevan ammattikoulutalon kiin-
teistön hoitoa12), vesipostin pystyttämistä Kauppatorille13), entisen Suoma-
laisen yhteiskoulun talon vuokrallean'otarjousta14) ja puhelimen asetta-
mista erinäisille autoasemille15). 

7. Kiinteistötoimiston kansanpuisto-osaston toimialaan 
kuuluvat asiat. 

Maa-alueiden vuokralleanto ja luovuttaminen kansanpuistoista. Kivi-
nokan kansanpuistossa oleva Rälläkkäniemi niminen alue ja sillä oleva kalas-
tajatorppa vuokrattiin16) edelleen voimistelu- ja urheiluseura Helsingin 
Ponnistukselle huhtikuun 1 p:stä 1 vuodeksi 1,300 markan vuokrasta ollen 
yhdistyksen omalla kustannuksellaan tehtävä haluamansa korjaustyöt. Lii-
terirakennuksen ulkokaton kunnostamiseen tarvittavan huopapaperin ostoon 
oli kuitenkin myönnettävä enintään 300 markkaa kyseisen kansanpuiston 
korj ausmäärärahoista. 

Kansanpuistojen ravintolat ja kioskit. Lautakunta päätti1 7) vuokrata 
Seurasaaren ravintolan v:ksi 1937 rouva A. Axille 23,000 markan vuosivuok-
rasta ollen kaupungin suoritettava mainitussa ravintolarakennuksessa kaikki 
sisäkorjaukset. Seurasaaren uimalaitoksen vuokraajalle varattiin oikeus 
myydä uimalaitosta käyttäville virvokkeita joko omaan laskuunsa tai ravin-
tolan vuokraajan hankkimia virvokkeita, joista ravintoloitsija saa kantaa 
enintään 10 %. 

Pihlajasaaren ravintolarakennus vuokrattiin18) kesäkaudeksi 1936 rouva 
B. Nylundille 9,000 markan vuokrasta. 

Sittemmin myönnettiin19) mainitulle vuokraajalle 5,000 markan suurui-
sen vuokravelan maksuajan pidennys maliskuun 1937 loppuun ehdoin, että 
vuokraaja suoritti summalle 10 %:n koron vuokravelan maksupäivästä lukien. 

Tuurholman kansanpuiston kahvilakioski ja rantakioski vuokrattiin 20) 
rouva N. Kilpiselle kesän ajaksi 3,000 markan vuokrasta ollen vuokraaja 
oikeutettu epäsuotuisan kesän sattuessa pitämään kahvilakioskia avoinna 
ainoastaan lauantaisin ja sunnuntaisin, mutta n.s. rantakioskia joka päivä. 
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