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Suomen säveltaiteilijaliiton 20-vuotis juhlakonsertissa ja sotamarsalkka 
Mannerheimin 70-vuotis juhlassa 2) sekä 3,500 markan korvauksesta Koti-
mainen työ nimisen yhdistyksen 25-vuot is juhlan aika jäisissä 3). 

Kaupunginorkesterin valtionapu. Rahatoimenjohtajalle annettiin4) 
tehtäväksi neuvotella asianomaisten kanssa kaupunginorkesterin valtion-
avun korottamiseksi entisestään. 

Kaupungin myöntämät avustukset. Kaupunginhallitus hyväksyi 5) 
musiikkilautakunnan esityksen, jonka mukaan pääluokkaan Sivistystoimi 
sisältyvät taidelaitosten avustusmäärärahat jaettaisiin siten, että kustakin 
suoritettaisiin puolet helmikuussa, kolmas neljännes kesäkuussa ja vii-
meinen neljännes elokuussa. 

Yleisistä käyttövaroistaan kaupunginhallitus myönsi 6) Suomen muu-
sikeriliitolle 3,000 markkaa avustuksena sille Pohjoismaisen muusikeri-
unioonin Helsingissä toukokuun 28 p:nä pidettävästä kongressista aiheutu-
vien menojen peittämiseen. 

9. Kiinteää omaisuutta koskevat asiat 

Hallinnolliset kysymykset 

Kiinteistötoimiston viranhaltijat. Kiinteistötoimiston päällikölle J. W. 
Andersinille myönnettiin 7) sairaslomaa täysin palkkaeduin heinäkuun 15 
p:n ja elokuun 14 p:n väliseksi ajaksi sijaisenaan elokuun 7 p:ään asti talo-
jenisännöitsijä S. Puranen ja tämän jälkeen toimiston kansliaosaston sih-
teeri T. Törnblom. 

Täydet palkkaedut myönnettiin kaupungingeodeetti E. Saloselle 8) 
hänen opintomatkaa varten kahdeksi viikoksi kesäkuun 21 p:stä lukien 
saamansa virkavapauden ajalta sekä talojenisännöitsijä S. Puraselle9) 
hänelle valtion väestönsuojelukeskuksen kursseihin osallistumista varten 
lokakuun 18 p:n ja 22 p:n väliseksi ajaksi myönnetyn virkavapauden ajalta. 

Asemakaavaosaston arkkitehti V. Tuukkanen oikeutettiin10) lukuvuonna 
1937/38 edelleen toimimaan rakennusopin ylimääräisenä opettajana Hel-
singin yliopiston maatalous-metsätieteellisessä tiedekunnassa. 

Kansanpuistojen kaitsija D. Grön, joka kertomusvuoden heinäkuun 23 
p:nä täytti 67 vuotta, oikeutettiin n) edelleen hoitamaan virkaansa heinä-
kuun 23 p:ään 1938 asti. 

Eräiden viran- ja toimenhaltijain huoneistoistaan suoritettavien luon-
toisetukorvausten määrät vahvistettiin12). 

Kaupunginhallitus hyväksyi13) eräiden muutosten tekemisen palkka-
sääntöön merkitsemättömien pysyväisten virkain palkkaluokitteluun, eräi-
den vakinaistettujen tointen määräämisen palkkaluokkiin sekä eräiden 
palkkasääntöön merkitsemättömien pysyväisten virkain haltijain palkan-
korotukset. 

Khs 15 p. huhtik. 772 §. — 2) S:n 3 p. kesäk. 1,152 §. — 3) S:n 10 p. kesäk. 
1,192 §. — 4) S:n 23 p. syysk. 1,703 § — 5) S:n 28 p. tammik. 242 §. — 6) S:n 13 p. tou-
kok. 970 §. — 7) S:n 12 p. elok. 1,424 §. — 8) S:n 27 p. toukok. 1,084 §. — 9) S:n 
28 p. lokak. 1,945 §. — 10) S:n 9 p. syysk. 1,596 §. — n ) S:n 3 p. kesäk. 1,130 §. — 
12) Khn jsto 19 p. tammik. 3,074 §, 19 p. toukok. 3,512 § ja 31 p. elok. 3,809 — 
13) Khs 18 p. maalisk. 585 §, 3 p. kesäk. 1,122 §, 29 p. heinäk. 1,336a §, 21 p. lokak. 
1,903 § ja 28 p. lokak. 1,931 §. 
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Kiinteistötoimiston maatalousosaston keskuskassan hoito. Kaupungin-
hallitus suostui kiinteistötoimiston maatalousosaston Pukinmäessä olevan 
keskuskassan hoidon siirtämiseen kaupunginagronoomin apulaiselta toi-
mistoapulaiselle hoidettavaksi samalla huomauttaen, että tarkoin oli val-
vottava voimassa olevaa määräystä siitä, että ennakko ei saanut ylittää 
10,000 markkaa, ja että nyt määrättävän kassanhoitajan lähin esimies 
tarkoin noudatti kassa- ja tililaitosjohtosäännön 29 §:n 2 momentin mää-
räystä. 

Tonttien ja alueiden luettelointi. Kaupunginhallitus lähetti2) maistraa-
tille jakolaitoksesta, tontinmittauksesta ja kiinteistöjen rekisteröimisestä 
kaupungissa maaliskuun 6 p:nä 1936 annetun asetuksen 48 §:n edellyttämän 
ehdotuksen tonttirekisteriin ja yleisten alueiden rekisteriin sekä tontin-
muodostusluetteloon ja yleisten alueiden luetteloon merkittävistä tonteista 
ja alueista liittäen ehdotukseen selvityksen sen perusteista ja kartan, joka 
osoitti tonttirekisteriin ja yleisten alueiden rekisteriin vietäväksi ehdotettu-
jen sekä tontinmuodostusluetteloon ja yleisten alueiden muodostusluette-
loon merkittäviksi ehdotettujen alueiden rajat. 

Tontinmittausten toimittaminen kaupungin omistamilla tonteilla. Kau-
pungingeodeetille annettiin 3) tehtäväksi harkintansa mukaan suorittaa ton-
tinmittauksia kaupungin omistamilla tonteilla sekä merkitä täten mitatut 
tontit lopullisesti tonttikujaan, minkä ohessa kiinteistölautakuntaa pää-
tettiin kehoittaa ottamaan tonttien myyntiehtoihin määräys siitä, että 
tontinostajan on suoritettava tontinmittauksesta aiheutuneet kustannukset. 

Maanmittauskonttorin pyytämä selvitys. Uudenmaan läänin läänin-
maanmittauskonttorin pyydettyä kaupungilta sen maarekisterin laati-
mista varten tarpeellista selvitystä kaupunginhallitus päätti4) vastauk-
sessaan ilmoittaa m. m. seuraavaa: Koska maarekisterin ensimmäisen 
laatimisen pohjana oli erityinen järjestelytoimitus, jonka toimitusmies 
joutui ottamaan selvän useista maanmittauskonttorin pyytämistä tie-
doista, ei kaikkia näitä tietoja, kuten esim. asemakaavoja ja tontti-
jakoja koskevia, liene tarpeellista lähettää maanmittauskonttorille. Toi-
mitusmies oli ollut tutkimassa kyseisiä seikkoja kiinteistötoimiston maan-
mittaus- ja kartastotöiden osaston arkistossa ja oli hän vastaisuudes-
sakin siihen tilaisuudessa. Samoin olivat kaupungin viranomaiset aina 
valmiit antamaan suullisesti tarpeelliset selitykset. Ottaen huomioon 
Helsingin kaupungin asemakaava- ja tonttijakoasioita koskevan aineis-
ton laajuuden, kaupunginhallitus puolestaan piti asian täten järjestä-
mistä joka suhteessa tarkoituksenmukaisempana kuin tavattoman laa-
jaksi paisuvan kirjallisen selvityksen lähettämistä maanmittauskonttorille. 

Kiinteän omaisuuden hankintaa ja luovutusta koskevat 
ky symy kset 

Oy. Mahogany nimisen yhtiön kanssa päätettiin 5) neuvotella yhtiön 
omistaman tehdaskorttelissa n:o 167 olevan Ruoholahdenkadun tontin 
nro 21 luovuttamisesta kaupungille pakkolunastusmenettelyä käyttämättä. 

Khs 8 p. huhtik. 717 §; vrt. myös v:n 1931 kert. s. 245. — 2 ) Khs 4 p. maalisk. 
500 §. — ») S:n 1 p. heinäk. 1,300 §. — 4) S:n 16 p. jouluk. 2,341 §. — 5) S:n 16 
p. jouluk. 2,337 ja 2,338 §. 
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Ab. Sömässtrandilta ostettujen tonttien lainhuuto. Kaupungin hakiessa 
lainhuutoa Ab. Sörnässtrand nimiseltä yhtiöltä ostamilleen uudelleenjär-
jestetyn korttelin n:o 296 a tonteille n:ot 5, 7 ja 9, raastuvanoikeus pani 
lainhuudon myöntämisen ehdoksi sen, että Ab. Sörnässtrand sekä Kiin-
teistö oy. Hakaniemenkatu n:o 1 ja Kiinteistö oy. Hakaniemenkatu n:o 
3 nimisten yhtiöiden välillä tonttien uudelleenjärjestely tarkoituksessa tehty 
vaihtovälikirja oli varustettava leimamerkeillä. Suoritettuaan kyseistä lei-
mamaksua 11,070 markkaa kaupunginhallitus kehoitti asiamiesosastoaan 
anomaan valtiolta mainitun leimamaksun takaisinsaantia. 

Kalliolinnan ranta-alue. Koska Kaivopuiston huvilatontin n:o 16, 
Kalliolinnan, täytealuetta tarvittiin suunniteltua rantatietä varten, kau-
punginhallitus päätti 2) ilmoittaa asiasta valtioneuvostolle samalla pyy-
täen vahvistusta siihen, ettei valtiolla ollut mitään muistuttamista ranta-
alueen palauttamista vastaan kaupungin hallintaan. 

Lapinlahden sairaala-alueen osan ottaminen kaupungin hallintaan. 
Kaupunginhallitus päätti3), että n. 50,680 m2:n suuruinen osa Lapinlahden 
sairaala-aluetta otetaan välittömästi kaupungin hallintaan. Uuden aidan 
rakentamiseen myönnettiin yleisten töiden pääluokkaan sisältyvistä kau-
punginhallituksen käyttövaroista 67,000 markkaa päättäen kehoittaa kiin-
teistölautakuntaa suorittamaan mainitun sairaalan ylilääkärille 4,000 mar-
kan suuruisen korvauksen hänen tällöin menettämästään puutarha-
maasta. 

Uuden tontin osoittaminen virastotaloa varten. Koska virastotaloa varten 
Hakaniemestä aikaisemmin varattua tonttia ei voitu sopivalla tavalla sijoit-
taa nyttemmin vahvistettuun asemakaavaan kaupunginhallitus antoi4) 
kiinteistölautakunnalle tehtäväksi ehdottaa uuden tontin osoittamista mai-
nittua taloa varten korttelista n:o 287 sekä mitä virastoja aikaisemmin 
ehdotettujen lisäksi ehkä olisi sijoitettava virastotaloon. 

Uutta sähköasemaa varten varatun alueen vapauttaminen sen entisestä 
käytöstä. Kaupunginhallitus päätti 5) kehoittaa kiinteistölautakuntaa ryh-
tymään toimenpiteisiin kiinteistötoimiston laatimassa alustavassa asema-
kaavaehdotuksessa molla 216 a merkitystä korttelista sähkölaitoksen tar-
peisiin varatun osan vapauttamiseksi sen entisestä käytöstä, minkä lisäksi 
yleisten töiden lautakunnalle annettiin tehtäväksi laadituttaa sähköasema-
rakennuksen piirustukset kustannusarvioineen. 

Vuosittainen tonttien myynti. Kiinteistölautakunnan ehdottama luettelo 
kertomusvuonna myytävistä tonteista hyväksyttiin 6). Samassa yhteydessä 
päätettiin 6) kehoittaa kiinteistöjohtajaa valmistelemaan kysymystä myyn-
tiehtojen osittaisesta muuttamisesta ja myyntiluettelon alistamisesta koko-
naisuudessaan vuosittain kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi. 

Tonttien myöntämistä yksityisille kouluille koskevain asiain käsittely-
järjestys. Kaupunginhallitus päätti7) kehoittaa kiinteistölautakuntaa otta-
maan huomioon terveydenhoitolautakunnan esityksen, että ennenkuin 
joku tontti hyväksyttiin perustettavan yksityisen koulun talon paikaksi, 
oli joko asianomaisen viranomaisen tai koulun perustajain pyydettävä ter-
veydenhoitolautakunnalta lausuntoa paikan sopivuudesta. 

Khs 29 p. heinäk. 1,333a §; vrt. myös tämän kert. s. 53. — 2) Khs 18 p. mar-
rask. 2,092 §. — 3) S:n 29 p. huhtik. 866 S. — 4) S:n 9 p. jouluk. 2,293 §. — 5) S:n 
8 p. heinäk. 1,355 §. — 6) S:n 28 p. tammik. 210 § ja 4 p. helmik. 288 §. — 7) S:n 
30 p. syysk. 1,760 §. 
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Helsingin toiselle suomalaiselle tyttökoululle varatun tontin vaihtaminen 
toiseen. Sen jälkeen kun oli havaittu, että korttelissa n:o 334, josta Helsingin 
toisen suomalaisen tyttökoulun uudelle koulutalolle oli varattu tontti, tuskin 
olisi kylliksi tilaa mainitulle rakennukselle samoin kuin että mainittu kort-
teli sijaitsi liian etäällä koulun varsinaisesta oppilasainesalueesta, Kruunun-
haasta, rakennushallituksen toimesta esitettiin kyseiselle koululle varatun 
tontin vaihtamista vastaavansuuruiseen Ensi linjan varrella olevan kortte-
lin n:o 301b kaakkoisosan tonttiin. Kaupunginhallitus palautti1) asian 
kiinteistölautakunnalle tarkemman selvityksen saamiseksi kyseisestä kort-
telin n:o 301 b tontista sekä vaihtoehtoisesti myöskin alunperin varatun 
tontin vaihtamisesta johonkin muuhun tonttiin. 

Tontin luovuttaminen Helsingin käsityöopistolle. Helsingin käsityöopis-
ton anottua tontin luovuttamista oman opistotalon rakentamiseksi sille 
kaupunginhallitus päätti2) siirtää asian käsittelyn siksi kuin Helsingin 
kasvatusopillisen talouskoulun ja Helsingin käsityöopiston vastaista toi-
mintaa suunnittelemaan asetetun komitean ehdotus oli valmistunut. 

Makasiinikorttelin n:o 150 myyntiä koskeva valitus. Eräiden henkilöiden 
valitettua3) Uudenmaan läänin maaherralle korttelin n:o 150 myyntiä 
Maakauppiaitten oy:lle ja Kauppiaitten keskuskunnalle koskevasta kau-
punginvaltuuston päätöksestä tämä valitus kuitenkin hylättiin. Kaupun-
ginhallitus merkitsi 4) tämän tiedoksi päättäen antaa asiamiesosastolleen 
tehtäväksi valvoa kaupungin puhevaltaa asiassa. 

Korttelin n:o 451 luovuttaminen vuokratalojen rakentamista varten. Ark-
kitehti V. Rewellin tiedusteltua, oliko kaupunki halukas luovuttamaan hä-
nelle ilman huutokauppaa sopivan alueen, esim. Etel. Hesperian- ja Museo-
kadun välisen korttelin n:o 451, vuokratalojen rakentamista varten, kau-
punginhallitus kehoitti 5) anojaa yksissä neuvoin kaupungin asemakaava-
arkkitehdin kanssa harkitsemaan, eikö hänen rakennussuunnitelmaansa 
voitaisi toteuttaa jollakin muulla alueella kuin korttelissa n:o 451. 

Alueiden luovuttaminen valtionrautateille. Kaupunginhallitus oli aikoi-
naan oikeuttanut rautatiehallituksen ottamaan haltuunsa Pasilan ja Huopa-
lahden asemain väliltä radanoikaisua varten tarvittavan alueen, mikä kuului 
kaupungin Huopalahden kunnan Pikku-Huopalahden kylässä omistamaan 
Skogsbackan tilaan RN 52. Kun tämä kuten kaikki muutkin valtion rauta-
tiealueet oli erotettava valtiolle pakkolunastustoimin, on valtionrautateiden 
v.t. asiainvalvoja pyytänyt pakkolunastuslain 5 §:n edellyttämää lausun-
toa siitä, ettei kaupungilla ollut mitään kyseistä pakkolunastusta vastaan. 
Kaupunginhallitus päätti 6) antaa anotun lausunnon. 

Kun valtionrautateiden Tuusulankadun ja Aleksis Kiven kadun kul-
mauksessa omistamalle alueelle suunniteltu autotalli suunnitelman mukaan 
myöhemmin muiden laitosten tarvetta varten laajennettuna tulisi sijaitse-
maan osittain kaupungin alueella rautatiehallitus anoi tarvittavan alueen 
varaamista kyseiseen tarkoitukseen. Kaupunginhallitus ilmoitti 7) vas • 
tauksessaan tiedoittavansa rautatiehallitukselle asiasta sitten kun kysymys 
puheena olevan alueen käytöstä tuli päiväjärjestykseen. 

Tikeissä asumusryhmissä olevien vuokra-alueiden lunastaminen. Kau-
punginhallitus päätti 8) kehoittaa asiamiesosastoaan valvomaan kaupungin 

Khs 25 p. marrask. 2,140 §. — 2) S:n 21 p. lokak. 1,917 §. — 3) Vrt. tämän 
kert. s. 54 . — 4) Khs 12 p. elok. 1,414 §. — 5) S:n 22 p. jouluk. 2,376 §. — 6) S:n 
16 p. syysk. 1,634 §. — 7) S:n 1 p. heinäk. 1,306 §. — 8) S:n 8 p. heinäk. 1,344 §. 
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etua kaikissa, tiheissä asumusryhmissä olevien vuokra-alueiden lunastami-
sesta helmikuun 28 p:nä 1936 annetun lain mukaan vireillepannuissa lunas-
tusasioissa sekä vastustamaan lunastusvaatimuksia kaikissa niissä tapauk-
sissa, joissa vaatimuksia ei voitu pitää täysin selvinä. 

Herttoniemen vuokra-alueen n:o 40 A vuokraajille, jotka olivat tiedustel-
leet, millä ehdoin ja mistä hinnasta kaupunki oli halukas myymään tämän 
heidän vuokra-alueensa, pää te t t i in i lmoi t taa , ettei kaupunki vapaa-
ehtoisesti suostunut myymään mainittua vuokra-aluetta, varsinkin kun 
alueelle ei vielä ollut vahvistettu rakennussuunnitelmaa. 

Kiinteistölautakunnan laatima ehdotus lunastettavien Oulunkylän 
vuokra-alueiden rajoista ja lunastushinnoista hyväksyttiin 2). 

Kaupunginhallituksen asiamiesosaston v.t. asiamies G. J. Stenbäck 
valtuutettiin 3) edustamaan kaupunkia Oulunkylän kunnan alueella olevien 
vuokra-alueiden lunastustoimituksessa avustajanaan kiinteistötoimiston 
tonttiosaston notaari O. Christiansen. 

Saatuaan tyydyttävät selvitykset eräistä aluksi hylätyistä Oulunkylän 
alueryhmään kuuluvien vuokra-alueiden lunastusanomuksista kaupungin-
hallitus päätti 4) olla vastustamatta niitä. 

Pasilan ent. ampumaradan takana olevan alueen luovuttaminen Suursuon 
vapaaehtoisen palokunnan käytettäväksi. Kaupunginhallitus päätti 5) puo-
lestaan suostua siihen, että kaupungille joutunutta mutta puolustusmi-
nisteriön aikanaan alueella toimivan Suursuon vapaaehtoisen palokun-
nan käytettäväksi luovuttamaa aluetta edelleen sai käyttää samaan 
tarkoitukseen ehdoin, että se tarvittaessa korvauksetta luovutettiin ta-
kaisin kaupungille. Palokunnan anomukseen sen käytettävänä olevan 
alueen laajentamisesta sitä vastoin ei toistaiseksi katsottu voitavan 
suostua. 

Tapanilan erään alueen luovuttaminen urheilukentäksi. Kaupungin-
hallitus päätti6) korvauksetta luovuttaa Helsingin maalaiskunnalle toistai-
seksi urheilukenttänä käytettäväksi alueen Tapanilasta Koulu- jaPuutarha-
tien risteyksestä ehdoin, että maalaiskunta sitoutui kunnostamaan kentän 
kolmessa vuodessa ja huolehtimaan sen vastaisesta kunnossapidosta, että 
paikkakuntalaiset saivat vapaasti käyttää aluetta sekä että alue, jos kau-
punki tarvitsi sitä muihin tarkoituksiin, oli kuuden kuukauden kuluessa 
irtisanomisesta luovutettava takaisin sille ilman kentän kunnostamisen 
y.m. aiheuttamien kulujen korvausvelvollisuutta. 

Kiinteän omaisuuden vuokra- ja muuta nautintaoikeutta 
koskevat kysymykset 

Asuntotonttien vuokraamisessa noudatettavien perusteiden muuttaminen. 
Kiinteistölautakuntaa päätettiin 7) kehoittaa mitä pikimmin antamaan 
lausuntonsa siitä, pitäisikö asuntotonttien vuokraamisessa noudatettavia 
perusteita muuttaa ja millä tavoin, ollen lautakunnan lausunnossaan kiin-
nitettävä huomiota ennen kaikkea siihen, oliko liukuvaa vuokramaksua edel-
leen sovellettava. 

Khs 28 p. tammik. 227 §. — 2) S:n 16 p. syysk. 1,637 §. — 3) S:n 18 p. mar-
rask. 2,090 §. — 4) S:n 7 p. lokak. 1,808 § ja 9 p. jouluk. 2,286 §. — 5) S:n 23 p. 
syysk. 1,692 §. — ®) S:n 16 p. syysk. 1,633 §. — 7) S:n 11 p. maalisk. 564 §. 
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Hemesaaren tehdasalueen vuokraaminen Oy. Ford ab;lle. Oy. Ford ab:n 
kanssa käytiin neuvotteluja 10,000 m2:n suuruisen Hernesaaren alueen 
vuokraamisesta yhtiölle 1). Kiinteistölautakunnan pidennettyä neuvottelu-
jen ajan helmikuun 1 p:ään 1938, kaupunginhallitus hyväksyi2) tämän 
toimenpiteen. 

Vuokraehtojen muuttaminen. Kiinteistölautakunta oikeutettiin 3) piden-
tämään Helsingin laivatelakka oy:n telakka-alueen vuokra-aika heinäkuun 
1 p:ään 1938 sellaisin ehdoin, että vuokra marraskuun 14 p:stä 1937 lähtien 
lasketaan 40,000 markan vuosivuokran mukaan eli 25,000 markaksi heinä-
kuun 1 p:ään 1938 asti, jolloin yhtiö puolestaan oli velvollinen luovutta-
maan satamarakennustarkoituksiin alueita sen mukaan kuin rakennustyöt 
edistyivät. 

Maalentokentän laajentamiseen osittain käytetyn Tattarbackenin tilan 
vuokraajalle J. V. Lindqvistille myönnettiin 4) kaupunginhallituksen ylei-
sistä käyttövaroista 9,021:30 markan kertakaikkinen korvaus menete-
tystä vuokraoikeudestaan kenttää varten käytettyihin alueisiinsa ja palau-
tuksena niistä suorittamastaan vuokrasta sekä samalla kehoittaa kiinteistö-
lautakuntaa alentamaan hänen suoritettavansa vuosivuokra maaliskuun 
14 p:stä lähtien 246: 70 markalla. 

Ikopal oy:n vuokraaman Hernesaaren alueen n:o 6 vuokramaksu alen-
nettiin 5) kertomusvuodelta 33,500 markaksi. 

Siihen katsoen, että Trustivapaa bensiini oy:n Herttoniemen öljysata-
masta, Bensiinikadun ja Tuurholmanrannan kulmasta, kertomusvuoden 
maaliskuun 1 p:stä lukien vuokraaman 8,250 m2:n suuruisen alueen osalla 
ei vielä ollut loppuunsuoritettu kaupungille kuuluvaa maantäyttötyötä, 
kaupunginhallitus hyväksyi 6) kiinteistölautakunnan esityksen 4,000 mar-
kan suuruisen vuokranosan palauttamisesta kertomusvuodelta ja vuokran 
alentamisesta sen jälkeen 4,800 markalla vuodessa siksi kuin vesialueena 
oleva osa aluetta oli täytetty. 

Kaupunginhallitus päätti7) kehoittaa kiinteistölautakuntaa ottamaan 
Pelastusarmeijalle vuokratun Humaliston alueen n:o 22 vuokraoikeuden 
pidentämistä tarkoittavaan uuteen vuokrasopimukseen määräyksen siitä, 
että vuokraajan oli siirrettävä kyseistä aluetta ympäröivä aita alueen lou-
naisnurkassa 5 m sisäänpäin, sekä laadituttamaan asemakaavan muutos-
ehdotuksen, jolla mainittu kulmaus pyöristettiin. 

Tilusvaihdossa valtiolle keskusvankilan länsirajalta luovutettuun aluee-
seen sisältyi n. 615 m2:n suuruinen osa leski I. Lehtoselle vuokrattua Her-
mannin korttelin n:o 649 tonttia n:o 2. Tilusvaihtoa toimeenpantaessa ei 
ollut huomattu järjestää kyseistä vuokra-aluetta, vaan oli kaupunki edel-
leen kantanut vuokraa siitä kokonaisuudessaan, minkä vuoksi valtiolle 
päätettiin 8) palauttaa sen maalla olevan alueosan vuokra kesäkuun 1 
p:n 1931 ja lokakuun 1 p:n 1937 väliseltä ajalta eli 2,933: 05 markkaa myön-
täen tarvittavat varat kiinteistöjen pääluokan lukuun Erinäiset menot 
sisältyvästä kaupunginhallituksen käytettävästä poistojen ja palautusten 
määrärahasta. 

Sörnäs ab. nimisen yhtiön vuokrasopimusten purkaminen. Kaupungin-

Khs 25 p. marrask. 2,155 § ja 2 p. jouluk. 2,245 §; vrt. myös tämän kert. 
s. 57. — 2) Khs 22 p. jouluk. 2,379 §. — 3) S:n 12 p. elok. 1,428 §. — 4) S:n 22 p. 
jouluk. 2,386 §; vrt. myös v:n 1935 kert. s. 88. — s) Khs 21 p. tammik. 169 §; 
vrt. myös v:n 1936 kert. s. 105. — 6) Khs 25 p. marrask. 2,141 §. — 7) S:n 18 
p. kesäk. 1,248 §. — 8) S:n 7 p. lokak. 1,806 §. 
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hallitus hyväksyi Sörnäs abille kuuluvien alueiden luovuttamista kau-
pungille koskevat sopimusehdotukset. 

Sittemmin merkittiin 2) tiedoksi Sörnäs ab:n ilmoitus siitä, että se oli 
siirtänyt Helsingin osakepankille tai määräämälleen huhtikuun 30 p:nä 
tehtyihin sopimuksiin perustuvat oikeutensa, kuitenkin siten, että alueilla 
olevat rakennukset ja laitokset jäivät yhtiölle ja että yhtiön tuli saada käyt-
tää alueita siten kuin kaupungin kanssa oli sovittu. 

Erinäiset alueiden luovuttamista koskevat Sörnäs ab:n tekemät ehdotuk-
set hyväksyttiin 3) sekä myönnettiin kaupunginhallituksen yleisistä käyttö-
varoista enintään 10,000 markkaa Mäkelänkadun ja Päijänteentien äärei-
sen aidan ostamiseen, joka alueen korkeustasojen erotukseen katsoen toden-
näköisesti olisi uusittava. 

Metallivarasto oy:n rakennuslupa-anomus. Kaupunginhallituksen epää-
vän lausunnon asiasta saatuaan maistraatti huhtikuun 21 p:nä 1936 
hylkäsi Metallivarasto oy:n anomuksen saada rakentaa kaksi tila-
päistä vajaa ja tilapäisen katoksen Helsingin kreikkalais-katoliselta seu-
rakunnalta vuokraamalleen 900 m2:n suuruiselle alueelle Lauttasaaren-
kadun varrelle. Yhtiö valitti päätöksestä Uudenmaan läänin maaher-
ralle, jolle annettavassa selityksessään kaupunginhallitus päätti ilmoittaa 
vastustaneensa rakennusluvan myöntämistä, koska suunnitellut raken-
nukset kreikkalais-katolisen hautausmaan, johon kyseinen alue sisältyi, 
järjestelysuunnitelman mukaisesti tulisivat olemaan Lauttasaarenkatuun 
liitettävällä alueella, sekä huomauttaa, ettei seurakunnalla edes. ollut 
oikeutta ottaa alivuokralaisia sille yksinomaan hautausmaana käytettä-
väksi luovutetulle alueelle, joten kaupunki jo tämän nojalla olisi oikeu-
tettu vaatimaan vuokra-alueen luovuttamista takaisin kaupungille. Maa-
herra ei katsonut olevan syytä maistraatin päätöksen muuttamiseen. 
Yhtiö valitti kuitenkin edelleen korkeimpaan hallinto-oikeuteen, jolle 
annettavassa lausunnossaan kaupunginhallitus päätti4) toistaa asiassa 
aikaisemmin esittämänsä näkökohdat. 

Autovajan rakentamiseen myönnetty lupa. Kiinteistölautakunnan vel-
voitettua leskirouva S. Kavaleffin siirtämään Tuomarinkylän kartanon 
päärakennuksen viereen rakentamansa autovajan muuanne, tämä pyysi 
lautakunnan mainitun päätöksen kumoamista. Kaupunginhallitus päätti 5) 
tällöin, huomauttaen samalla, ettei auto vajarakennuksen rakentamiseen 
ollut hankittu kaupungilta tarpeellista rakennuslupaa ja ettei kyseisellä 
alueella kaupungin luvatta saanut suorittaa mitään uudisrakennus- tai 
muutostöitä, oikeuttaa rouva Kavaleffin suorittamaan loppuun autovajan 
rakennustyöt ja pitämään vajan nykyisellä paikallaan edellytyksin, että 
sen permanto laskettiin sementillä tai jollain muulla tulenkestävällä 
aineella, rakennuksen sisä- ja ulkoseinät rapattiin, asetettiin kipinän-
sammuttaja savupiippuun ja maalattiin rakennus viereisten talousra-
kennusten väriseksi, minkä lisäksi rouva Kavaleffin oli noudatettava 
niitä mahdollisia lisämääräyksiä tulen vaaran torjumisesta, joita palova-
kuutusyhtiöt mahdollisesti antoivat. Vielä rouva Kavaleffin oli sitoudut-
tava luovuttamaan rakennus korvauksetta kaupungille vuokraoikeuden 
päättyessä. 

*) Khs 29 p. huhtik. 854 § ja 13 p. toukok. 985 §; vrt. myös tämän kert. 
s. 59 ja 267. — 2) Khs 8 p. heinäk. 1,354 §. — 3) S:n 15 p. heinäk. 1,377 §. — 4) S:n 
11 p. helmik. 343 §. —5) S:n 7 p. tammik. 32 § ja 21 p. tammik. 166 §. 
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Lämpöjohtokanavain rakentaminen. Kaupunginhallitus oikeutti x) Hel-
singin yliopiston korvauksena siitä, että kaupunki oli saanut oikeuden raken-
taa viemäritunnelin eräiden valtion omistamien tonttien alitse 2), rakenta-
maan maatalous- ja metsätieteenopetusrakennusten lämmityskeskusta var-
ten tarvittavat lämpöjohtokanavat Unioninkadun alitse korttelista n:o 42 
kortteliin n:o 44 ja korttelissa nro 44 Puutarhakadun alitse rakennustoi-
miston katurakennusosaston päällikön antamasta lausunnosta tarkemmin 
ilmenevin tavoin. 

Haagan kauppalan erään viemärin liittäminen kaupungin viemäriver-
kostoon. Haagan kauppala oikeutettiin3) johtamaan eräs viemärinsä 
rakennustoimiston määräyksiä noudattaen Asematietä pitkin Yhdystiessä 
olevaan viemäriin. 

Alkoholiliike oy:n Salmisaaressa olevat pistoraiteet. Alkoholiliike 
oy. huomautti kaupunginhallitukselle jättämässään kirjelmässä, että 
Salmisaaren tontin nro 6 myyntiä Alkoholiliike oyrlle tarkoittavassa kauppa-
kirjassa ei ollut mitään ehtoa tai määräystä tontille rakennettavan pisto-
raiteen poistamisesta, mutta että kyseisen tontin raidejärj estelyn hyväksy-
mistä koskevassa kaupunginvaltuuston päätöksessä 4) siitä huolimatta mai-
nittiin, että yhtiön tuli kuuden kuukauden kuluessa irtisanomisesta poistaa 
samalla päätöksellä rakennettavaksi sallitut kolme pistoraidetta tontiltaan. 
Yhtiö katsoi näin ollen valtuuston päätöksen mainitun kohdan sisältävän 
kauppakirjan ehtojen muutoksen, sekä pyysi, että kaupunginhallitus pois-
taisi tämän määräyksen, joka muutenkaan tontin kauppakirjassa olevien 
ehtojen vastaisena tuskin oli juriidisesti pätevä. Kaupunginhallitus katsoi 5) 
tällöin, että koska muistutuksen aiheuttanut määräys kuitenkaan ei tarkoit-
tanut sitä, että kaupunki voisi irtisanomisajan jälkeen velvoittaa yhtiön 
luopumaan kaikesta raideyhteydestä tontilleen, ei sitä niinmuodoin myös-
kään voinut pitää ristiriitaisena kauppakirjan määräyksen kanssa, joten 
valtuuston päätöstä ei olisi tarpeen muuttaa, mutta, jottei enää myöhem-
minkään syntyisi epäilystä yhtiön oikeudesta ylläpitää ainakin yhtä pisto-
raidetta tontilleen voitaisiin valtuuston päätöksen edellyttämän sopimuk-
sen sanamuoto kuitenkin laatia tämän mukaiseksi. 

Kaapelin laskeminen erääseen kaapelikaivoon. Kaupunginhallitus päät-
ti 6) oikeuttaa posti- ja lennätinhallituksen laskemaan puhelinmaakaapelin 
Korkeavuorenkadun nrosta 37 saman kadun nron 35 kohdalla olevaan kaa-
pelikaivoon edellyttäen, että kadun avaustyö tapahtui rakennustoimiston 
valvonnan alaisena, että Helsingin puhelinyhdistys suostui mainittuun jär-
jestelyyn ja että laskettava kaapeli ei ollut esteenä mahdollisesti toimitet-
tavalle kadun alentamiselle, jonka yhteydessä syntyvät kaapelin alentamis-
kustannukset posti- ja lennätinhallituksen oli korvattava kaupungille. 

Suurjännitejohdon rakentaminen Talin maiden halki. Ab. M. G. Stenius 
niminen yhtiö oli anonut saada rakentaa 5,000 voltin suurjännitejohdon 
alueeltaan Talin koivukujan kaupungin puoleisesta osasta mainitun kujan 
poikki ja edelleen Talin maiden halki yhtiön Mätäojan ja Turuntien kul-
mauksessa tien etelä- ja joen itäpuolella omistamalle alueelle. Edellyttäen, 
että yhtiö antoi kaupungille hyväksyttävän sitoumuksen olla käyttämättä 
suunniteltua johtoa hankintajohtona, kaupunginhallitus suostui7) anomuk-

!) Khs 25 p. helmik. 456 §. — 2) Vrt. v:n 1936 kert. s. 31. — 3) Khs 7 p. toukok. 
921 §. — 4) Ks. tämän kert. s. 60. — 6) Khs 22 p. jouluk. 2,380 §. — 6) S:n 7 p. 
toukok. 919 §. — 7) S:n 4 p. maalisk. 504 §. 
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seen sellaisin ehdoin, että johto rakennettiin kauppa- ja teollisuusministe-
riön maaliskuun 1 p:nä 1930 vahvistamien varmuusmääräysten mukaisesti 
ja että yhtiö sitoutui kohtuullisesti korvaamaan kaupungille kaiken sen 
vahingon, minkä johdon rakentaminen ja käyttö kaupungille aiheuttivat. 

Sähkölinjain johtamista koskeva sopimus. Kaupunginhallitus päätti *) 
oikeuttaa kiinteistölautakunnan sopimaan Suomen sähkö oy. Gottfr. 
Strömberg ja Oy. Malmin sähkölaitos nimisten yhtiöiden kanssa n.s. Malm-
går din suurjännitelinjan siirtämisestä Pitäjänmäellä, kuitenkin ottaen huo-
mioon, ettei entisten kuluttajain sähkövirran saanti tämän kautta vaikeu-
tunut. 

Puhelinkaapelin johtaminen Kulosaarelle. Helsingin puhelinyhdistyk-
selle annettiin 2) lupa maanalaisen puhelinkaapelin johtamiseen kaupun-
gin Kulosaarella omistaman Lautturinkujan tontin n:o 6 kautta ehdoin, 
että alue yhdistyksen toimesta siistittiin kaapelin asentamisen jälkeen 
sekä että se yhdistyksen kustannuksella siirrettiin toiseen paikkaan, 
jos tämä asemakaavajärjestelyjen tai muiden syiden takia osoittau-
tui tarpeelliseksi. 

Puhelinkytkinkaappien sijoittaminen kaduille. Helsingin puhelinyhdistyk-
sen anomuksiin puhelinkytkinkaappien sijoittamisesta Siltasaarenkadun 
talon n:o 12 edustalle3) sekä Linnankoskenkadulle4) päätettiin suos-
tua. 

Hiekan y.m. otto. Kaupunginhallitus päätti 5) kehoittaa kiinteistöjohta-
jaa ryhtymään toimenpiteisiin kaupungin sorakuopissa olevan soran mää-
rän ja laadun selville saamiseksi. 

Luvaton puun kaataminen. Yleisten töiden lautakuntaa kehoitettiin 6) 
vaatimaan 30 markan suuruinen korvaus rakennusmestari P. H. Huota-
rilta hänen Käpylässä Pohjolankadun ja Tähtitien välisellä alueella suoritta-
mastaan luvattomasta puun kaatamisesta, huomauttaen samalla hänen 
tekonsa epäasiallisuudesta. 

Eläintarhanajo. Pallokenttä oy:n ilmoitus Eläintarhanajon tilityksestä 
merkittiin 7) tiedoksi. 

Korvauksen Eläintarhanajon kilpailuradan ympäristön puhdistamisesta 
ja kunnostamisesta kilpailujen jälkeen käsittävän rakennustoimiston las-
kun sisältö, 2,555 markkaa, päätettiin 8) ottaa huomioon menoeränä Eläin-
tarhanajon tilityksessä. 

It. Teatterikujan käyttö liikenneväylänä. Suomalaisen teatteritalon 
oy:n It. Teatterikujaan pystyttämien ajoliikenteen estävien pylväiden 
poistamista koskevassa oikeusjutussa9) hovioikeus toukokuun 29 p:nä 
1936 antamallaan tuomiolla, koskei kaupunginhallitus ollut vastoin yhtiön 
kieltoa näyttänyt, että yhtiö, jolla kiistämättä oli ollut oikeus valita, oliko 
kyseinen yhtiön tonttiin kuuluva alue muodostettava kaduksi vai ei, olisi 
suostunut siihen, että alueella sai harjoittaa yleistä ajoliikennettä, eikä se 
seikka, että yhtiö oli rakennuttanut ja sallinut naapuritonttien omistajain 
rakennuttaa alueelle jalkakäytävät, osoittanut yhtiön tällöin luovuttaneen 
aluetta yleiseksi kaduksi, kumoten raastuvanoikeuden päätöksen oli 
hylännyt kanteen, mutta asian laatuun katsoen jättänyt yhtiön omaksi 
vahingoksi sillä jutussa olleet kulut. Kaupunginhallitus ja Suomalaisen 

!) Khs 18 p. kesäk. 1,256 §. — 2) S:n 25 p. maalisk. 628 §. — 3) S:n 18 p. helmik. 
384 §. — 4) S:n 20 p. toukok. 1,028 §. — 5) S:n 2 p. jouluk. 2,234 §..— 6) S:n 10 p. ke-
säk. 1,203 §. — 7) S:n 18 p. kesäk. 1,250 §. — 8) Khn jsto l p. heinäk. 3,618 § ja 5 p. 
elok. 3,743 § sekä khs 12 p. elok. 1,427 §. — 9) Vrt. v:n 1935 kert. s. 98. 

Kunnall. kert. 1937 13 
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teatteritalon oy. hakivat kumpikin muutosta hovioikeuden tuomioon, mutta 
korkein oikeus ei katsonut olevan syytä sen muuttamiseen. 

Kiinteistöjohtajaa päätettiin tällöin kehoittaa valmistamaan kaupun-
ginvaltuuston hyväksyttäväksi ehdotus yhtiön tontin sijaitsemispaikan, 
II kaupunginosan korttelin n:o 39 a, asemakaavan muuttamiseksi siten, että 
kyseinen It. Teatterikujan alue tulisi kaduksi. 

Mainitun asemakaavanmuutoksen 2) tultua vahvistetuksi, kaupungin-
hallitus päätti 3) kehoittaa asiamiesosastoaan ryhtymään toimenpiteisiin 
It. Teatterikujan hankkimiseksi kaupungille. 

Linja-autoliikenne. Kaupunginhallitus päätti 4), että länteenpäin suun-
tautuvan paikallisen linja-autoliikenteen päätepaikka oli siirrettävä 
heinäkuun alkupäivinä Rautatientorilta linja-autoasemalle aseman lou-
naispuolella olevan jalkakäytävän reunaan, johon oli järjestettävä paikka 
kahdeksalle autolle, sekä että puheena olevan autoliikenteen linja-autojen 
pysäköimispaikaksi oli varattava silloisen pysäköimispaikan viimeinen 
paikkarivi sekä tarpeen vaatiessa Simonkadun talon n:o 12 vastapäätä oleva 
aukio. 

Edelleen päätettiin 5), että Kasarmitorin linja-autoasema oli lakkautet-
tava siirtäen Munkkiniemen linja-auton päätepaikka Erottajalle ja Kasarmi-
torin aseman muun liikenteen päätepaikka Rautatientorille kertomusvuo-
den syyskuun 1 p:nä, mihin asti viimeksi mainitut linja-autot saivat käyttää 
vanhaa reittiään korttelin n:o 53 ympäri ilman oikeutta pysäköidä Kasarmi-
torilla. 

Raitiotie ja omnibus oy. oikeutettiin 6) rakentamaan Erottajan puuko-
rokkeelle henkilökuntaansa varten kioskirakennus ehdoin, että yhtiö sitou-
tui torin joutuessa järjestelyn alaiseksi siirtämään kioskin toiseen kaupun-
gin osoittamaan paikkaan. Samalla määrättiin Lauttasaaren linja-auto-
linjain päätepaikka olemaan Erottajalla, Ruotsalaisen teatterin kohdalla. 

Omnibus oy:n ilmoitettua aikovansa muuttaa Töölön—Kauppatorin— 
Katajanokan linja-autolinjansa kulkemaan Kampin- ja Fredrikinkadun kul-
masta Malminrinnettä Albertinkadulle ja sitä pitkin Lönnrotinkadulle sekä 
Katajanokalla tekemään lisämutkan pitkin Kruunu vuoren-, Kauppias-, 
Vyö- ja Luotsikatua takaisin Satamakadulle, kaupunginhallitus päätti 7) 
ilmoittaa, ettei sillä ollut mitään muistutettavaa suunnitelmaa ynnä ajatel-
tuja pysäkkipaikkoja vastaan. 

Herttoniemen siirtolapuutarhuriyhdistyksen ilmoitettua toivovansa 
kaupunginhallituksen kehoittavan Raitiotie ja omnibus oy:tä huolehti-
maan riittävän Herttoniemen siirtolapuutarhan ja kaupungin välisen linja-
autoliikenteen järjestämisestä, tehtiin asiaa koskeva tiedustelu mainitulle 
yhtiölle, joka kuitenkaan itse ei ollut tilaisuudessa sitä järjestämään. Sitä 
vastoin se alustavasti sopi Helsingin ympäristön autolinjat oy:n kanssa, 
joka liikennöi Helsingin—Kivinokan linjaa, että raitiovaunuista tälle linjalle 
siirtyvät matkustajat oikeutettaisiin raitiotielipun esittäessään jatkamaan 
matkaa samoin lisämaksuin, joka vastaavassa tapauksessa oli voimassa 
Kulosaaren linj a-aut olin j alla, eli 1: 50 markalla, tapahtuen vaihto ainoas-
taan Sörnäisten apteekin kohdalla; tämän edun vastikkeena raitiotieyhtiö 
puolestaan oikeuttaisi mainitulta yksityiseltä linjalta kaupunkiin tulevat 

Khs 25 p. helmik. 439 §. — 2) v r t . tämän kert. s. 63. — 3) Khs 9 p. syysk. 
1,589 §. — 4) S:n 1 p. heinäk. 1,308 §. — 5) S:n 1 p. heinäk. 1,316 §. — «) S:n 
21 p. lokak. 1,910 §. — 7) S:n 8 p. huhtik. 725 §. 
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matkustajat lisämaksutta jatkamaan matkaansa raitioteillä esittäessään 
lipun yhtiön kyseisellä linjalla suoritetusta maksusta. Kaupunginhallituk-
sella ei ollutx) mitään tällaista järjestelyä vastaan. 

Autoasemain sijoittamisesta sekä niiden varustamisesta puhelimilla 
kaupunginhallitus teki 2) joukon päätöksiä. 

Puistojen y.m. käyttöoikeuksia myönnettiin 3) eräin ehdoin 14 eri tapauk-
sessa. 

Tivolin ylläpitäminen Kaisaniemessä. Koteja kodittomille lapsille ja 
Kenraali Mannerheimin lastensuojeluliitto oikeutettiin4) sijoittamaan 
tivolinsa sen entiselle paikalle Kaisaniemen puistoon huhtikuun 25 p:n 
ja kesäkuun 13 p:n väliseksi ajaksi. 

Asemakaavakysymykset 
Sisäasiainministeriön vahvistamat asemakaavanmuutokset 5). Kaupungin-

hallitukselle saapui ilmoitukset siitä, että sisäasiainministeriö oli vahvista-
nut seuraavia kortteleita koskevat asemakaavan muutosehdotukset: 
I kaupunginosan kortteleita n:ot 7 6), 31 7), 44 8) ja 45 9); II kaupunginosan 
kortteleita n:ot 39 a 10) ja 42 u); III kaupungin osan kortteleita n:ot 4912) ja 
52 13); IV kaupunginosan korttelia n:o 169 14); V kaupunginosan korttelia 
n:o 84 a15); VI kaupunginosan kortteleita n:ot 11216) ja 123 17); VII 
kaupunginosan kortteleita n:ot 10818), 13319) ja 183 20); VIII kaupunginosan 
korttelia n:o 150 21); IX kaupunginosan korttelia n:o 203 22); X kaupungin-
osan kortteleita n:ot 274 23), 283 24) ja 296 a lähiympäristöineen25); XI 
kaupunginosan kortteleita n:ot 303 26), 316 27) ja 34 3 28); XIII kaupungin-
osan kortteleita n:ot 416 29) ja 426 30); XIV kaupunginosan kortteleita n:ot 
464 31), 499 32), 512 33) ja 521 ynnä 522 34); XVI kaupunginosaa eli Reijolan 
aluetta 35); sekä XXV kaupunginosaa eli Käpylän aluetta 36). 

Raastuvanoikeuden hyväksymät tontinmuodostukset. Raastuvanoikeus 
ilmoitti suostuneensa seuraavia kortteleita koskeviin tontinmuodostuksiin: 
I kaupunginosan kortteleita n:ot 31 37), 44 38) ja 45 39); III kaupunginosan 

!) Khs 20 p. toukok. 1,037 §. — 2 ) S:n 4 p. helmik. 300,301 ja 305 §, 25 p. maalisk. 
625 §, 1 p. huhtik. 659 §, 23 p. syysk. 1,685 § 30 p. syysk. 1,761 § sekä 14 p. lokak. 
1,849 §. — 3) S:n 11 p. helmik. 350 §, 11 p., maalisk. 561 18 p. maalisk. 606 §, 25 
p. maalisk. 632 §, 22 p. huhtik. 829, 830 ja 832 §, 29 p. huhtik. 878 ja 879 §, 20 p. 
toukok. 1,034 §, 3 p. kesäk. 1,131 §, 10 p. kesäk. 1,206 §, 2 p. syysk. 1,531 § ja 9 
p. syysk. 1,599 §. — 4) S:n 11 p. maalisk. 559 §. — 5) Vrt. Kunnall. asetuskok. s. 210— 
227. — 6) Khs 20 p. toukok. 1,039 § ja 9 p. syysk. 1,586 §. — 7) S:n 27 p. toukok. 
1,085 § ja 9 p. syysk. 1,592 §. — 8) S:n 21 p. tammik. 170 § ja 15 p. heinäk. 1,374 §.— 
9) S:n 7 p. tammik. 34 §, 21 p. tammik. 170 §, 4 p. helmik. 303 §, 15 p. heinäk. 1,374 §, 
19 p. elok. 1,482 § ja 2 p. jouluk. 2,233 §. — 10) S:n 27 p. toukok. 1,087 § ja 9 p. 
syysk. 1,589 §. — ") S:n 21 p. tammik. 170 § ja 15 p. heinäk. 1,374 §. — 12) S:n 
26 p. elok. 1,501 § ja 25 p. marrask. 2,159 §. — 13) S:n 18 p. maalisk. 604 §. — 
14) S:n 15 p. huhtik. 765 § ja 9 p. syysk. 1,587 §. — 15) S:n 18 p. maalisk. 602 §. — 
16) S:n 21 p. tammik. 171 § ja 22 p. huhtik. 827 §. — 17) S:n 4 p. helmik. 302 §. — 
18),S:n 13 p. toukok. 981 §. — 19) S:n 9 p. syysk. 1,591 §. — 20) S:n 4 p. helmik. 
308 § ja 29 p. huhtik. 873 §. — 21) S:n 1 p. heinäk. 1,311 § ja 25 p. marrask. 
2,160 §. — 22) S:n 18 p. maalisk. 603 §. — 23) S:n 15 p. huhtik. 756 § ja 9 p. 
syysk. 1,588 §. — 24) S:n 19 p. elok. 1,481 § ja 2 p. jouluk. 2,232 §. — 25) S:n 
7 p. tammik. 33 §. — 26) S:n 29 p. huhtik. 868 § ja 9 p. syysk. 1,590 §. — 
27) S:n 4 p. maalisk. 493 §. — 28) S:n 1 p. heinäk. 1,315 §. — 29) S:n 7 p. täm-
mik. 35 §. — so) S:n 16 p. syysk. 1,638 § ja 2 p. jouluk. 2,231 §. — 31) S:n 4 p. hel-
mik. 304 §. — 32) S:n 4 p. helmik. 307 § ja 22 p. huhtik. 828 §. — 33) S:n 15 p. 
heinäk. 1,383 § ja 21 p. lokak. 1,901 §. — 34) S:n 18 p. maalisk.601 §. — 35) S:n 
15 p. huhtik. 759 §. — 36) S:n 15 p. huhtik. 764 §. — 37) S:n 16 p. jouluk. 2,335 §. — 
38) S:n 11 p. marrask. 2,053 §. — 39) S:n 4 p. maalisk. 491 § ja 26 p. elok. 1,503 §. 
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korttelia n:o 51 V kaupunginosan korttelia n:o 84 a2); VII kaupungin-
osan korttelia n:o 183 3); IX kaupunginosan korttelia n:o 200 4); X kaupun-
ginosan kortteleita n:ot 296 a, 296 c ja 287 5); XIII kaupunginosan kort-
telia n:o 416 6); XIV kaupunginosan kortteleita n:ot 521 ja 522 7); sekä 
XXVI kaupunginosan kortteleita n:ot 980—993 8). 

Eräiden korttelien korkeussuhteiden vahvistaminen. Kaupunginhallitus 
vahvisti kiinteistölautakunnan ehdottamat seuraavien korttelien korkeus-
suhteet: I kaupunginosan korttelin n:o 7 9); IV kaupunginosan korttelien 
n:ot 73 ja 7410) sekä80 n); VI kaupunginosan korttelin n:o 12312); X kaupun-
ginosan korttelien n:ot 296 a ja 296 c 13); XI kaupunginosan korttelin n:o 
335 u); XII kaupunginosan korttelin n:o 36815); XIII kaupunginosan kort-
telien n:ot 416 16) ja 448 17); sekä XIV kaupunginosan korttelien n:ot 511 18), 
516 19) ja 521 ynnä 522 20). 

Osuustukkukauppa niminen osuuskunta oikeutettiin21) asianomaisten 
korkeustasomääräysten tultua vahvistetuiksi omalla kustannuksellaan alen-
tamaan Käenkujan katupintaa rakennustoimiston ehdottamalla tavalla 
ehdoin, että työ suoritettiin toimiston katurakennusosaston valvonnan alai-
sena. 

Kaivopuiston Länt. Puistotien leventämistä koskeva kiinteistölautakun-
nan laadituttama ehdotus hyväksyttiin22). 

Runeberginkadun ja Etel. Hesperiankadun tontin n:o 22 läntisen sivun 
välinen puistikko. Kiinteistölautakunta oli kaupunginhallituksen kehoi-
tuksesta laadituttanut ehdotuksen Runeberginkadun ja Etel. Hesperian-
kadun välisen puistikon muuttamisesta rakennustonteiksi, mutta ei kui-
tenkaan itsekään voinut puoltaa sen toteuttamista. Kaupunginhallitus 
hyväksyi 23) lautakunnan käsityksen puistikon säilyttämisestä asemakaa-
vassa sekä kehoitti sitä myymään huutokaupalla ääreisen, voimassa olevan 
asemakaavan mukaisen Etel. Hesperiankadun tontin n:o 22 ehdoin, ettei 
puistikkoa kaupungin puolesta kertomusvuonna kunnostettu. 

Asunto-oy. Hesperiankatu n:o 22 nimisen yhtiön ostettua kyseisen ton-
tin kaupunginhallitus periaatteellisesti hyväksyi24) esityksen puheena olevan 
puistikon pinnan alentamisesta viereisen jalkakäytävän tasoon ehdoin, 
että mainittu yhtiö kustansi puistikon kunnostamisen, kuitenkin enintään 
120,000 markan kustannuksin, sekä kehoitti kiinteistölautakuntaa laadi-
tuttamaan tarpeelliset asemakaavan ynnä korkeustasojen muutosehdotuk-
set ollen yhtiö asemakaavaehdotuksen mukaan oikeutettava kellarikerrok-
sen sisustamiseen kyseiselle tontille rakennettavaan taloonsa. 

Krematorion itäpuolella olevan puistoalueen järjestely ehdotuksen muutta-
minen. Kaupunginhallitus hyväksyi25) kiinteistölautakunnan laatiman eh-
dotuksen krematorion itäpuolella olevan puistoalueen aikaisemmin hyväk-
sytyn järjestelysuunnitelman muuttamisesta. 

Kasarmitorin järjestely. Kaupunginhallitus hyväksyi26) kiinteistö-
l) Khs 1 p. huhtik. 657 §. — 2) S:n 3 p. kesäk. 1,132 §. — 3) S:n 8 p. heinäk. 

1,352 §. — 4) S:n 9 p. jouluk. 2,285 §. — 5) S:n 3 p. kesäk. 1,133 §. — 6) S.:n 4 
p. maalisk. 490 §. — 7) S:n 3 p. kesäk. 1,127 §. — 8) S:n 7 p. tammik. 38 § .— 
9) S:n 16 p. jouluk. 2,340 §. — 10) S:n 29 p. heinäk. 1,355a § ja 26 p; elok, 1,502 §. — 

S:n 25 p. marrask. 2,136 §. — 12) S:n 1 p. huhtik. 661 §. — *3) S:n 25 p. helmik. 
455 §. — 14) S:n 28 p. lokak. 1,944 §. — 15) S:n 15 p. heinäk. 1,380 § ja 12 p. elok. 
1,426 §. — 16) S:n 22 p. huhtik. 825 §. — 17) S.:n 28 p. lokak. 1,943 §. — 18) S:n 
16 p. jouluk. 2,339 §. — 19) S:n 29 p. heinäk. 1,353a §. —2 0) S:n 22 p. huhtik. 826 §. — 
21) S:n 2 p. jouluk. 2,241 §, —22) S:n8p, heinäk. 1,353 §. — 23) S:n4p. helmik. 311 §. — 
24) S:n 29 p. heinäk, 1,349a §. — 25) S:n 4 p. helmik, 306 § . —26) S;n 8 p. heinäk. 1,347 §. 
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toimiston asemakaavaosaston laatiman Kasarmitorin järjestelyä tarkoitta-
van piirustuksen siten, että torin etelälaitaan järjestettäisiin ruohokais-
tale. 

Rautatientorin järjestely. Kiinteistölautakuntaa kehoitet t i inkiirei-
sesti laatimaan kilpailuehtoehdotus Rautatientorin järjestelyä tarkoitta-
van yleisen kilpailun julistamiseksi sekä esitys asian esittämiseksi kaupun-
ginvaltuustolle. Kiinteistötoimiston kuitenkin huomautettua, ettei kil-
pailuehtoja voitu laatia ennen palkintolautakunnan nimittämistä, kaupun-
ginhallitus asetti 2) viisi henkilöä käsittävän palkintolautakunnan kyseistä 
tarkoitusta varten, määräten sen puheenjohtajaksi kaupunginjohtajan ja 
jäseniksi kiinteistöjohtajan ja kiinteistötoimiston asemakaava-arkkitehdin 
B. Brunilan sekä kehoittaen Suomen arkkitehtiliittoa valitsemaan siihen 
puuttuvat kaksi jäsentä. Edelleen kaupunginhallitus määräsi kilpailussa 
jaettavaksi kolme palkintoa, suuruudeltaan 12,000 markkaa, 8,000 markkaa 
ja 4,000 markkaa. 

Rakennusten torniosain sisustamista koskeva rakennushallituksen kir-
jelmä merkittiin 3) tiedoksi. 

Rakentamisoikeuden lisääminen. Rakennusmestari H. Kaartinen oikeu-
tettiin 4) käyttämään omistamansa Runeberginkadun tontin n:o 44 piha-
maan alla oleva tila rakennustarkoituksiin edellytyksin, että hän tästä suo-
ritti kaupungille 72,000 markan korvauksen, joka oli lisättävä kauppa-
hintaan. 

Asunto-oy. Helsingin Helmi nimisen yhtiön anottua omistamalleen Hel-
singinkadun tontille n:o 4 rakennettavan uudisrakennuksensa rakentamis-
oikeuden lisäämistä siten, että rakennuksen Pengerkadun puoleinen katto-
lista saataisiin rakentaa samaan tasoon kuin Helsinginkadun puoleinen, 
jolloin sivustarakennus kuitenkin tulisi olemaan ainoastaan kaksikerroksi-
nen, kaupunginhallitus suostui5) kiinteistölautakunnan laadituttaman 
asianmukaisen asemakaavan muutosehdotuksen julkipanemiseen ja siitä 
kuuluttamiseen ehdoin, että yhtiö jätti kaupunginkansliaan sitoumuksen 
52,500 markan suuruisen korvauksen suorittamisesta kaupungille heti kun 
sisäasiainministeriö oli vahvistanut muutosehdotuksen. 

Kiinteistölautakunnan laaditutettua saamansa kehoituksen 6) mukai-
sesti Tarkkampujankadun tontille n:o 12 rakennettavan uudisrakennuksen 
ullakkokerroksen sisustamisoikeuden aiheuttaman asemakaavan muutos-
ehdotuksen ja arvioitua mainitusta rakentamisoikeuden lisäämisestä kau-
pungille suoritettavan korvauksen 52,500 markaksi, kaupunginhallitus suos-
tui 7) muutosehdotuksen julkipanemiseen ja siitä kuuluttamiseen. 

Ab. Stockmann oy:n anottua saada käyttää korttelin n:o 138 varasto-
tontilla n:o 7 olevaa varastosuojarakennustaan osittain työhuoneena, 
kaupunginhallitus päätti 8) valtuuttaa kiinteistöjohtajan ryhtymään neu-
votteluihin mainitussa korttelissa olevien tonttien omistajain kanssa kyseis-
ten tonttien uudelleenjärjestelystä ja suunniteltujen asemakaavamääräys-
ten vahvistamisesta niille. 

Kortteli n:o 345. Kiinteistölautakuntaa päätettiin 9) kehoittaa laadi-
tuttamaan korttelin n:o 345 rakentamattomien tonttien järjestely-
ehdotus, jonka mukaan korttelin päissä olevat tontit edelleen säilytettäisiin 

Khs 29 p. heinäk. 1,359a § ja 5 p. elok. 1,405 §. — 2) S:n 19 p. elok. 1,485 §. — 
3) S:n 28 p. tammik. 226 §. — 4) S:n4p maalisk. 501 §. — 5)S:n 11 p. helmik. 345 §. — 
6) Ks. v:n 1936 kert. s. 118. — 7) Khs 7 p. tammik. 37 §. — 8) S:n 30 p. jouluk. 
2,420 §. — 9) S:n 23 p. syysk. 1,696 §. 
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asuntotontteina samalla kuin yhteiskunnallisen korkeakoulun kummallekin 
puolelle järjestettäisiin kapea puistikko. 

Puhdistuslaitosalueiden rajat. Kiinteistölautakunnalle annettiin teh-
täväksi määrätä Näkinkujan pumppuasemaa varten tarvittavan alueen 
rajat. Kiinteistötoimiston asemakaavaosastoa kehoitettiin samalla otta-
maan huomioon täydellistä bioloogista puhdistuslaitosta varten tarvittava 
alue, kun Tervasaaren puhdistuslaitoksen alue penkereineen merkittiin 
asemakaavaan. 

Tehdastontit. Kiinteistölautakuntaa kehoitettiin2) harkitsemaan, voi-
tiinko ja millä tavoin Mäkelänkadun, Käpylän ja Pasilan aseman välistä 
aluetta käyttää tehdastonteiksi. 

Maanmittaus- y. m. toimitukset 
Botbyn kylään kuuluvan vesialueen ja vesijätön jakaminen. Katsoen, 

että Helsingin pitäjän Botbyn kylän n:olle 2 kuuluva vesialue ja kylän koko 
vesijättö oli jaettava, kaupunginhallitus päätti 3) kehoittaa asiamiesosas-
toaan tekemään menettelystä maanmittaustoimituksessa lokakuun 26 p:nä 
1916 annetun asetuksen edellyttämin tavoin Uudenmaan läänin maa-
herralle anomuksen asiassa. 

Kaupunginagronoomin valtuudet edustaa kaupunkia eräissä toimituksissa. 
Kaupunginagronoomi A. J. Tamminen valtuutettiin edustamaan kaupun-
kia kaikissa Helsingin lähiympäristön kuntain tiekunnissa, manttaalikun-
nissa ja ojanperkausyhtymissä 4), Tuomarinkylän kohdalla valtamaantieltä 
Tomtbackaan johtavan tilustien kunnossapitoa käsittelevässä kokouksessa5) 
sekä Pakinkylässä olevan Pakinojan perkaussuunnitelmaa käsittelevässä 
kokouksessa 6). 

Kaupunginagronoomi Tamminen, joka oli edustanut kaupunkia Hertto-
niemen—Hevossalmen tieltä m.m. Tuurholman tilan halki Stansvikin 
tilalle johtavan tien oikaisua ja uudelleenrakentamista koskevassa asiassa 
suhtautuen kielteisesti uuden tien rakentamiseen, ilmoitti, ettei hän enää 
tielautakunnan jo hyväksyttyä tien rakentamisanomuksen voinut esiintyä 
kaupungin edustajana asiassa vanhan valtuutuksensa perusteella, esitti, 
että kaupungingeodeetille annettaisiin tehtäväksi tutkia kyseisen tien kame-
raalista luonnetta ja ottaa selvää siitä seikasta, olivatko kaikki asianomaiset 
kutsuttu asiassa kuultaviksi sekä ilmoitti arvioivansa tietä varten mahdolli-
sesti luovutettavan maan hinnaksi 20 markkaa m2:ltä. Tällöin päätettiin 7) 
ennen lopullisen ratkaisun tekoa asiassa hankkia kaupunginlakimiehen ja 
kiinteistölautakunnan lausunnot siitä. Kun ne oli saatu, valtuutettiin 8) 
kaupunginagronoomi Tamminen edelleen edustamaan kaupunkia asiassa 
kehoituksin pysyä aikaisemmalla kielteisellä kannallaan ja mitä tulee kor-
vausvaatimukseen vaatia tiemaan hintana 15 markkaa m2:ltä sekä korvauk-
sena tien aiheuttamasta haitasta 100,000 markkaa. 

Kaupungingeodeetin y. m. valtuudet edustaa kaupunkia eräissä toimituk-
sissa. Kaupungingeodeetti E. Salonen valtuutettiin edustamaan kaupunkia 
Helsingin maalaiskunnassa olevan Malmin kylän tiloilla M 13, RN 772 ja 
Filpus RN 7157 pidettävässä lohkomistoimituksessa9); Huopalahden kun-

Khs 4 p. marrask. 1,971 §. — 2) S:n 19 p. elok. 1,476 §. — 8) S:n 28 p. 
lokak. 1,940 §. — 4) S:n 18 p. maalisk. 600 §. — 5) S:n 18 p. kesäk. 1,251 §. — 
6) S:n 1 p. heinäk. 1,302 §. — 7) S:n 9 p. jouluk. 2,289 §. — 8) S:n 22 p. jouluk. 
2,378 §. — 9) S:n 18 p. maalisk. 607 §. 
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nassa olevan Munkkiniemen tilan n:o 1 vesialueiden jakotoimituksessa ^ 
Tikkurilan taajaväkisen yhdyskunnan rakennussuunnitelman laatimista 
tarkoittavassa mittaus- ja kartoitustoimituksessa2); Tikkurilan taaja-
väkisen yhdyskunnan rakennussuunnitelmalla järjestettäväksi määrätyllä 
alueella Helsingin pitäjässä Tikkurilan ja Suutarinkylän kylien sekä 
Hakkilan yksinäistalon mailla olevien epäselvien ra jäin käynnissä3); 
siinä toimituksessa, jossa oli selvitettävä, mitkä alueet oli merkittävä 
laadittavaan kaupungin tonttikirjaan ja mitkä vietävä kaupungin maa-
rekisteriin 4); Helsingin maalaiskunnassa olevien Koivulan tilan RN 3397 

ja Pietilän tilan RN 3396 jatkettavissa rajankäyntitoimituksissa 5); siinä 
kokouksessa, jossa toimitettiin Viikin—Herttoniemen ja Herttoniemen— 
Puodinkylän maantietä varten valtiolle pakkolunastettavien alueiden 
maanmittaustehtävät 6); eräitä valtionrautateiden pakkolunastettavia tai 
valtionrautateiden alueesta valtioneuvoston suostumuksella myytyjä 
alueita koskevissa maanmittaustoimituksissa 7); sekä kaupungin ja sen 
evankelis-luterilaisten seurakuntain välisessä tilusvaihdossa ja sen yhtey-
dessä suoritettavassa maanmittaustoimituksessa Helsingin pitäjän Mal-
min ja Botbyn kylissä 8), valtuuttaen 9) sittemmin kaupungingeodeetti 
toimimaan siten, että kaupungin luovutettavaa aluetta pienennettiin 
seurakuntain luovutettavan alueen kautta kulkevaa seurakunnille kuu-
lumatonta tiealuetta vastaavalla määrällä. 

Kaupungingeodeetti Salonen valittiin 10) niinikään Helsingin—Turun 
maantien oikaisemista varten Huopalahden kunnan Munkkiniemen ja Pik-
ku-Huopalahden kyläin pakkolunastettavien alueiden pakkolunastus-
lautakunnan jäseneksi ja asiamiesosastoa kehoitettiin samalla edusta-
maan kaupunkia lautakunnan pidettävässä kokouksessa, ollen asiamiehen 
tällöin ilmoitettava, ettei kaupunki vaatinut mitään korvausta pakkolunas-
tusasiassa. 

Kansanpuistot, siirtolapuutarhat, urheilukentät y.m. 
Korkeasaari. Yleisten töiden lautakunnalle annettiin n ) tehtäväksi laa-

dituttaa Korkeasaarelle rakennettavan uuden aasitallin piirustukset. 
Kaupunginhallitus myönsi12) Työväenopistojen liiton heinäkuun 2 p:n 

ja 4 p:n välisenä aikana pidettävien opistopaivien osanottajille Korkea-
saaren laivamaksuista samanlaisen alennuksen kuin yleensä laivalipuista 
myönnettiin koululaisretkeilijöille, luopuen niin ollen tässä tapauksessa 
siitä 1 markan suuruisesta edestakaisen matkalipun hinnan osuudesta, 
minkä Merenkulku oy. säännöllisissä tapauksissa oli velvollinen suoritta-
maan kaupungille. 

Korkeasaaren irtaimiston palovakuutusmäärä päätettiin13) korottaa 
150,000 markkaan. 

Mustikkamaa. Yleisten töiden pääluokkaan sisältyvistä käyttövarois-
taan kaupunginhallitus myönsi14) 7,500 markkaa Mustikkamaan ulkoilma-
näyttämön katsomon kunnostamiseksi tarpeellisten louhimistöiden suorit-
tamiseen. 

l) Khs 25 p. maalisk. 624 §. — 2) S:n 20 p. toukok. 1,038 §. — 3) S:n 1 p. 
heinäk. 1,303 §. — 4) S:n 3 p. kesäk. 1,129 §. — 6) S:n 26 p. elok. 1,504 §. — 
6) S:n 11 p. marrask. 2,054 §. — S:n 2 p. jouluk. 2,239 §. — 8) S:n 2 p. jouluk. 
2,242 §. — 9) S:n 9 p. jouluk. 2,291 §. — 1(>) S:n 27 p. toukok. 1,090 §. - 1 1 ) S:n 
16 p. jouluk. 2,342 §. — 12) S:n 1 p. heinäk. 1,301 §. — 13) S:n 15 p. heinäk. 
1,371 §. — S:n 23 p. syysk. 1,695 §. 
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Tuurholma ja Kivinokka. Kaupunginhallitus päätti esittää Uuden-
maan läänin maaherralle, että Tuurholman ja Kivinokan kansanpuistoihin 
leiriytymisajöiksi komennettaisiin täydellisen järjestyksen ylläpitoon tar-
vittava määrä poliisimiehiä. 

/ärjestyksen ylläpito Lammassaarella. Raittiusyhdistys Koitolle kau-
punginhallitus päätti2) kehoittaa kiinteistölautakuntaa suorittamaan omis-
ta käyttövaroistaan 3,000 markan suuruisen avustuksen yhdistyksen hal-
linnassa olevan Lammassaaren järjestyksenpitoa ja puhdistusta varten 
ehdoin, että saaren järjestysmiehen tehtävänä olisi mahdollisuuksien mu-
kaan huolehtia järjestyksestä myöskin Lammassaarta ympäröivällä vesi-
alueella ja Klobben nimisellä saarella. 

Siirtolapuutarhaneuvojan oikeuttaminen kantamaan perunapalstamak-
suja. Kaupunginhallitus oikeutti 3) siirtolapuutarhaneuvojan kantamaan 
perunapalstain vuokramaksut, ollen kertyneet varat tällöin päivittäin 
tilitettävä rahatoimistoon niin, etteivät päivästä toiseen siirtolapuutarha-
neuvojan hallussa olevat varat ylittäneet 2,000 markkaa. 

Urheilukentän rakentaminen naisille. Suomen naisten liikuntakasvatus-
liiton, Työväen urheiluliiton ja Käpylän nais voimisteli jäin naisten urheilu-
kentän rakentamista tarkoittava anomus ei antanut4) kaupunginhalli-
tukselle muuta toimenpiteen aihetta kuin, että päätettiin kehoittaa kiin-
teistölautakuntaa Pasilan ja Turuntien välisen alueen asemakaavaa suunni-
tellessaan ottamaan huomioon myöskin tämän seudun urheilukentäntarve. 

Kesänviettopaikkain y. m. järjestäminen lapsille. Toimenpiteisiin ryhty-
mistä lastenpuistojen, leikkikenttien ja kahlaamojen sekä kesänvietto-
paikkojen järjestämiseksi kaupungissa oleskeleville lapsille koskeva vtn 
Räisäsen aloite päätettiin 5) jätttää asianomaisen apulaiskaupunginjohta-
jan valmisteltavaksi. 

Eläintarhan urheilukenttä. Rakennustoimisto oikeutettiin 6) korjautta-
maan Eläintarhan urheilukentän kovaäänistorni torvineen käyttäen tähän 
5,000 markkaa uimahuoneiden, urheilupaviljonkien y.m. korjaus- ja kun-
nossapitomäärärahasta. 

Laakson ratsastuskenttä. Rakennustoimiston talo-osaston laatima suun-
nitelma katselijaparvekkeen rakentamisesta Laakson ratsastuskentälle 
hyväksyttiin 7) kiinteistölautakunnan siihen esittämin muutoksin ja lisäyk-
sin sekä oikeutettiin yleisten töiden lautakunta käyttämään tähän tuloa 
tuottamattomien pääomamenojen pääluokan lukuun Urheilukentät mai-
nittua tarkoitusta varten merkitty määräraha kokonaisuudessaan. Pal-
kintotuomarin korokkeen ja käymälän rakentamiseksi ratsastuskentälle 
kaupunginhallitus osoitti 8) 28,500 markkaa yleisten töiden pääluokkaan 
sisältyvistä käyttövaroistaan. 

Pohjoismaisten ratsastuskisain päätoimikunnalle, joka oli anonut Laak-
son ratsastuskentän nimen muuttamista Helsingin ratsastusstadioniksi, 
päätettiin 9) ilmoittaa, ettei kaupungilla ollut mitään sitä vastaan, että tätä 
vielä puolivalmista kenttää pohjoismaisten ratsastuskisain mainosjulisteissa 
nimitettiin mainitulla tavalla. 

Kentän valmistuttua kaupunginhallitus päätti10) järjestää sen avajais-
juhlan. 

Khs 1 p. heinäk. 1,305 §. — 2) S:n 29 p. huhtik. 870 §. — 3) S:n 15 p. huh-
tik. 751 §. — 4) S:n 23 p. syysk. 1,690 §, — 5) S:n 20 p. toukok. 1,052 § — 6) S:n 
20 p. toukok. 1,040 §. — 7) S:n 15 p. huhtik. 767 §. — 8) S:n 27 p. toukok. 
1,089 §. — 9) S:n 7 p. toukok. 915 §. — 10) S:n 3 p. kesäk. 1,135 §. 
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Suomen ratsastajain liiton anottua Laakson kentän luovuttamista VIII 
pohjoismaisia ratsastuskilpailuja varten kesäkuun 16 p:n ja 20 p:n välisenä 
aikana kiinteistölautakunta vuokrasi sen sille mainituksi ajaksi 5,000 mar-
kan vuokrasta, minkä toimenpiteen kaupunginhallitus myöhemmin hyväk-
syi1). 

Lentokentän lähistön kunnostaminen. Kiinteistötoimiston maatalous-
osastolle annettiin 2) tehtäväksi poistaa eräitä puita maalentokentän kaak-
koisen kiitotien jatkeelta lentokentän rajan ulkopuolelta. 

Taloja, huoneistoja y.m. koskevat kysymykset 
Huoneistojen luovuttaminen eri tarkoituksiin. Kaupunginvaltuuston 

istuntosalissa päätettiin sallia pitää Helsinki-seuran järjestämä juhlatilai-
suus huhtikuun 8 p:nä3); Kansainvälisen ampuja-unionin kongressi elo-
kuun 7 p:nä4); Suomen palloliiton 30-vuotis juhlakokous toukokuun 20 
p:nä 5); Asuntoreformiyhdistyksen esitelmätilaisuus samoin toukokuun 20 
p:nä 6); sekä Engeln-Ehrenströmin muistomerkkiehdotusten näyttely joulu-
kuun 2 p:n ja 7 p:n välisenä aikana 7). 

Kiinteistölautakuntaa päätettiin 8) kehoittaa yksissä neuvoin yleisten 
töiden lautakunnan kanssa varaamaan Herttoniemen asemamiehille kaksi 
talvikäyttöönkin kelpaavaa huoneen ja keittiön asuntoa halkovajöineen 
ja kellareineen asemarakennuksen läheisyydestä. 

Rakennusten y.m. myynti. Kiinteistölautakunta oikeutettiin julkisella 
huutokaupalla myymään purettaviksi ja poiskuljetettaviksi Autopalatsi 
oy:lle korttelista n:o 315 vuokratulla alueella olevat kaksi puurakennusta, 
viimeksi mainitut kuitenkin vasta sitten kun sinne siirrettävä yömaja ke-
väällä lopetti toimintansa9), ent. Pauligin pienempi huvilarakennus sen 
jälkeen kun sen mahdollinen käyttäminen yömajana oli päättynyt10) ja 
eräät Herttoniemen öljysatama-alueella olevat kaupungin omistamat huvi-
lat u) sekä 7,000 markan kauppahinnasta Itämerenkadun varastoalueella 
n:o 10 olevat vaja ja aita 12). 

Lisäksi kiinteistölautakunta oikeutettiin myymään Ison ja Pienen Verk-
kosaaren välinen rimasilta 2,000 markasta 13) sekä Sarkapelto n:o 1 nimisen 
huvilan pesutuvan eteisessä säilytetty vanha vesipumppu putkineen ja 
säiliöastioineen sopiviksi harkitsemillaan ehdoilla14). 

Hietaniemenkadun talossa n:o 4 suoritettava uudistustyö. Hietaniemen-
kadun talon n:o 4 autotallin asetusten mukaisen varauloskäytävän rakenta-
miseen kaupunginhallitus myönsi15) 7,000 markkaa yleisten töiden pää-
luokkaan sisältyvistä käyttövaroistaan. 

Korttelissa n:o 178 olevan tehdasrakennuksen korjaustyöt. Kiinteistö-
lautakunta valtuutettiin 16) tekemään Oy. Ford ab:n kanssa sopimus lauta-
kunnan ehdottamien korjaustöiden suorittamisesta yhtiön kaupungilta 
vuokraamassa korttelissa n:o 178 olevassa tehdasrakennuksessa ehdoin, 
että yhtiö antoi tarpeelliset varat ennakolta käytettäviksi oikeuksin laskea 
tämän etumaksun hyväkseen v:n 1938 vuokramaksujen tai, jos yhtiö sitä 

x) Khs 3 p. kesäk. 1,134 §. — 2) S:n 14 p. tammik. 138 §. — 3) S:n 1 p 
huhtik. 649 §. — *) S:n 15 p. huhtik. 745 §. — «) S:n 22 p. huhtik. 816 §. — 6 ) S:n 
13 p. toukok. 968 §. — 7) S:n 25 p. marrask. 2,125 §. — «) S:n 27 p. toukok. 1 093 § — 
9) S:n 28 p. tammik. 232 § ja 11 p. maalisk. 563 §. —1 0) S:n 28 p. tammik. 239 § — 
") S:n 18 p. helmik. 387 § ja 2 p. syysk. 1,529 §. — 12) S:n 7 p. lokak. 1,807 § — 13) Khn jsto 16 p. marrask. 4,063 §. — S:n 4 p. toukok. 3,442 S — Khs 2 
p. syysk. 1,527 §. — ") S:n 3 p. kesäk. 1,136 §. ' 
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ennen osti kyseisen rakennuksen, kauppasumman yhteydessä, kaupungin 
merkitessä tarpeellisen määrärahan viimeksi mainitun vuoden talous-
arvioonsa. 

Höyrykattilan uusiminen. Kaupunginhallitus myönsi yleisten töiden 
pääluokkaan sisältyvistä käyttövaroistaan 20,100 markkaa uuden höyry-
kattilan hankkimiseen Sofiankadun talon n:o 4 lämpökeskukseen. 

Kunnallisten työväenasuntojen isännöitsijän asunnon vuokra. V:n 1936 
arvaamattomien vuokrain ja vuokrankorotusten määrärahasta kaupungin-
hallitus myönsi 7,150 markkaa 2) ja kertomusvuoden vastaavista varoista 
17,160 markkaa3) kunnallisten työväenasuntojen isännöitsijän Kangas-
alantien talossa n:o 11 olevan asunnon yhtiövuokran suorittamiseen, 
päättäen kehoittaa kiinteistölautakuntaa vastedes merkitsemään siihen 
tarvittavan määrärahan talousarvioehdotukseensa. 

Kauppahallit. Kasarmitorin kauppahallin julkisivujen maalaamista 
varten kaupunginhallitus myönsi 4) 7,000 markkaa yleisten töiden pää-
luokkaan sisältyvistä käyttövaroistaan. 

Kasarmitorin kauppahallissa sen lattian liukkauden vuoksi loukkaan-
tuneelle rouva S. Kuhlmanille kaupunginhallitus myönsi 5) yleisistä käyttö-
varoistaan 3,000 markan suuruisen korvauksen sekä päätti kehoittaa kiin-
teistölautakuntaa huolehtimaan tarpeellisten varoitusmerkkien asettami-
sesta halliin. 

Kioskit. Kaupunginhallitus hyväksyi 6) molla 65 merkityn piirustuksen 
uusien virvoitusjuomakioskien malliksi. 

Heikin- ja Simonkadun kulmauksen kioski päätettiin sijoittaa Lasipa-
latsin etelänpuoleisen keskimmäisen istutuskaistaleen Heikinkadun puo-
leiseen päähän Heikinkadun reunassa olevan puun taakse 7) sekä Rune-
bergin» ja Etel. Hesperiankadun kulmauksen kioski Runebergin- ja Apollon-
kadun kulmaukseen suunnitellulle istutukselle siten, että sen julkisivu tuli 
Runeberginkadun puoleisen jalkakäytävän reunaan 8). 

Kiinteistölautakuntaa päätettiin9) kehoittaa antamaan vuokralle 
Hakasalmen puistossa oleva kioski sellaisin ehdoin, ettei siitä aiheutunut 
kaupungille mitään kustannuksia. 

Mukavuuslaitokset10). Kaupunginhallitus hyväksyi n ) kiinteistölauta-
kunnan ehdotuksen mukavuuslaitoksen sijoittamisesta Sturen- ja Roineen-
kadun kulmaukseen tebdastontin n:o 21 ääreiselle rinteelle. 

Kaupunginhallitus oikeutti12) kiinteistölautakunnan myymään Meri-
torin vanhan mukavuuslaitoksen poiskuljetettavaksi ilman julkista huuto-
kauppaa korkeimman kirjallisen tarjouksen tekijälle sekä myönsi laitoksen 
purkamiskustannusten peittämiseen kauppahinnan lisäksi 1,000 markkaa 
yleisistä käyttövaroistaan. Merisatamaan myöhemmin rakennettava uusi 
vedenheittolaitos päätettiin 13) sijoittaa satamaradan eteläpuolelle Neitsyt-
polun itäpuolella olevan muuntajan viereen huomioonottaen yleisten töiden 
lautakunnan ehdotus viemärin järjestämisestä suoraan Kaivopuiston ran-
taan laskevaksi. 

^ Khs 9 p. syysk. 1,594 §. — 2) S:n 7 p. tammik. 36 §. —3) S:n 1 p. huhtik. 
663 §. — 4) S:n 8 p. heinäk. 1,351 §. — 5) S:n 25 p. marrask. 2,148 §. — 6) S:n 
25 p. maalisk. 627 §. — 7 ) S:n 22 p. huhtik. 831 §, 29 p. huhtik. 880 § ja 13 p. 
toukok. 984 §. — 8) S:n 22 p. huhtik. 831 §. — 9) S:n 4 p. marrask. 1,986 §. — 
10) Ks. myös tämän kert. s. 209. — ") Khs 29 p. heinäk. 1,356 a §. — 12) S:n 
1 p. heinäk. 1,309 §. — 13) S:n 25 p. marrask. 2,146 §. 
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Kiinteän omaisuuden palovakuuttaminen. Kaupunginhallitus teki*) 
joukon päätöksiä erilaisten rakennusten jättämisestä palovakuuttamatta. 

Nikkilän sairaala-alueella oleva peltikattoinen halkovaja päätettiin 2) 
palovakuuttaa 40,000 markasta. 

Toivolan koulukodin keittiörakennuksen palovakuutus päätettiin3) 
korottaa 260,000 markkaan. 

Palovahinkojen korjaaminen. Palo vakuuttamattoman kiinteän omai-
suuden korjaamiseen tulipalon sattuessa varatuista käyttövaroistaan kau-
punginhallitus myönsi 4) 11,279: 45 markkaa palaneen Munkkisaaren teh-
dasrakennuksen 5) korjaamiseen. 

Kiinteistölautakunta oikeutettiin 6) käyttämään eräissä rakennuksissa 
sattuneiden tulipalojen johdosta asianomaisilta vakuutusyhtiöiltä saadut 
korvaukset kyseisten palovahinkojen korjaamiseen. 

Omakotitoiminta. Kiinteistölautakunnalle annettiin7) tehtäväksi toi-
mittaa eräitä vt Linturin kaupunginhallitukselle omakotitoiminnasta jät-
tämässä promemoriassa tarkoitettuja laskelmia. 

Kaupungin verottaminen vieraissa kunnissa. Helsingin maalaiskunnassa 
olevien kaupungin omistamien kiinteistöjen ja yritysten veroilmoituksia 
koskeva mainitun maalaiskunnan taksoituslautakunnan esitys päätettiin 8) 
lähettää kiinteistölautakunnalle asianomaisiin toimenpiteisiin ryhtymistä, 
varten. 

Yksityisten talojen rakennuspiirustuksia koskevat päätökset. Kaupungin-
hallitus hyväksyi seuraavat rakennuspiirustukset y. m.: 

Pelastusarmeijan kiinteimistö oy:n Alppikadun tontille n:o 25 rakennet-
tavan talon piirustukset ja töiden kustannusarvion 9); 

Suomalaisen yhteiskoulun oy:n Nervanderinkadun tontille n:o 13 
teetettävän koulutalon piirustukset ja kustannusarvion vahvistaen ennen 
kaupungin saatavia kiinnitettävien kiinnitysten määrän 5,000,000 mar-
kaksi10); 

Helsingin keskuksen yhteiskoulun Töölönkadun 55:een rakennettavaksi 
suunnitellun koulutalon piirustukset ja kustannusarvion, vahvistaen ennen 
kaupungin saatavia kiinnitettävien kiinnitysten määrän 945,000 mar-
kaksi xl); sekä 

A. Äijälän koulu oy:n Arkadiankadun tontille n:o 28 rakennettavan kou-
lutalon piirustukset päättäen ennen lopullisen kustannusarviota koskevan 
lausunnon antamista hankkia kiinteistölautakunnan lausunnon siitä 12). 

Sosiaaliministeriölle päätettiin 13) ilmoittaa, että kiinteistölautakunnalle 
oli jätetty uudet korttelin n:o 898 tontille n:o 23 rakennettavan talon raken-
nuspiirustukset, mitkä täyttivät sosiaaliministeriön kaupungille tätä 
rakennusta varten myöntämään lainaan liittyvät ehdot. 

Kulosaaren sillan siltamaksut. Raitiotie ja omnibus oy:n linja-autoista 
päätettiin 14) tammikuun 1 p:stä 1937 lukien kantaa Kulosaaren sillan silta-
maksuna 1: 50 markkaa vuoroa kohden. 

Khs 28 p. tammik. 218 §, 11 p. helmik. 338 §, 18 p. kesäk. 1,249 1 p. 
heinäk. 1,310 §, 16 p. syysk. 1,626 ja 1,632 §, 23 p. syysk. 1,673 §, 28 p. lokak. 
1,926 § ja 30 p. jouluk. 2,403 §. — 2) S:n 1 p. heinäk. 1,310 § .— 3 ) S:n 4 p. 
marrask. 1,983 §. — 4) S:n 1 p. heinäk. 1,304 §. —5) Vrt. v:n 1936 kert. s. 125.— 
6) Khs 8 p. huhtik. 722 §, 20 p. toukok. 1,035 §, 10 p. kesäk. 1,201 §, 23 p. 
syysk. 1,687 § ja 25 p. marrask. 2,149 §. — 7 ) S:n 22 p. jouluk. 2,381 §. — 8) Khn 
jsto 6 p. huhtik. 3,318 §. — 9) Khs 11 p. helmik. 347 §. — 10) S:n 4 p. maalisk. 
494 §. _ ii) S:n 4 p. maalisk. 495 §. — 12) S:n 16 p. jouluk. 2,345 §. — 13) S:n 
11 p. helmik. 337 §. — 14) S:n 7 p. lokak. 1,810 §. 
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Seuraavat henkilöryhmät oikeutettiin saamaan 1 markan hintaisia 
Kulosaaren sillan ylittämisen kausikortteja kertomusvuoden kesäkauden 
ajaksi: Herttoniemen siirtolapuutarhaviljelijät pe rhe ineenKal l io lan 
vapaaopiston oppilaiden ja kerholaisten kesäkodin käyttäjät2); Helsingin 
suomenkielisen työväenopiston opistolaisyhdistyksen jäsenet 3); eteläisen 
suomalaisen seurakunnan kesäkodin käyttäjät 4); Sörnäisten suomalaisen 
seurakunnan kesäkodin käyttäjät 5); eteläisen ruotsalaisen seurakunnan 
kesäkodin käyttäjät 6); Helsingin kristillisen työväenyhdistyksen nuoriso-
osaston jäsenet 7); Kristillisen työläisnuorison liiton Helsingin osaston 
jäsenet 8); sekä Helsingin nuorten miesten kristillisen yhdistyksen kesä-
toimintaan osallistuva nuoriso 9). 

Helsingin kaupunkilähetys oikeutettiin10) kertomusvuoden kesäkuun 1 
p:n ja syyskuun 1 p:n välisenä aikana maksutta kuljettamaan kaupungin 
köyhien kotien lapsia Kulosaaren sillan yli Kaupunkilähetyksen Mänty-
saaressa olevaan päiväsiirtolaan, koskien maksuvapaus myöskin lasten hoi-
tajia. 

Pelastusarmeija oikeutettiin u ) maksutta kuljettamaan Mustikkamaal-
la olevan päiväsiirtolansa lapsia kertomusvuoden kesä—elokuun aikana 
Kulosaaren sillan yli. 

Kaupungin hallintoon kuulumat to mi a alueita k o skev at 
kysymykset 

Rakennuslupa-anomuksista annettavat lausunnot. Uudenmaan läänin 
maaherralle tehtävistä kaupungin lähiympäristöä koskevista rakennus-
lupa-anomuksista maaherra oli ennen pyytänyt kaupunginhallituksen 
kautta kiinteistölautakunnan lausunnon, joka sitten kaupunginkanslian 
toimesta oli lähetetty maaherralle asiaa kaupunginhallituksessa esittele-
mättä. Sittemmin maaherra kuitenkin muutti välipäätöksensä sanamuotoa 
siten, että lausunto pyydettiin kaupungilta eikä kiinteistölautakunnalta, 
joten lausunnot siis muodollisista syistä nyttemmin pitäisi esitellä kaupun-
ginhallituksessa. Kun rakennuslupa-anomukset kuitenkin yleensä olivat 
sangen kiireellisiä ja kun kiinteistölautakunnan lausuntoihin näissä asioissa 
tuskin tarvitsi tehdä muutoksia, kaupunginkanslia oli erinäisissä tapauk-
sissa toimittanut kiinteistölautakunnan lausunnon suoraan kaupungin 
lausuntona maaherralle. Kaupunginhallitus hyväksyi12) nämä toimenpiteet 
oikeuttaen kaupunginkanslian edelleenkin menettelemään samalla tavoin. 

Eräiden yhdyskuntain rakennussuunnitelmia y.m. koskevat lausunnot. 
Kaupunginhallitus päätti13) Uudenmaan läänin maaherralle pyynnöstä 
annettavassa lausunnossaan ilmoittaa, ettei hallituksella ollut mitään 
huomauttamista Munkkiniemen yhdyskunnan rakennussuunnitelman14) 
hyväksymistä vastaan sille esitetyssä muutetussa muodossa. 

Pakinkylän eräät maanomistajat olivat jättäneet maaherralle Pakin-
kylän rakennussuunnitelman 15) muuttamista koskevan valituksen, jossa^he 
vastustivat eräiden siinä mainittujen teiden rakentamista osittain koska 

Khs 15 p. huhtik. 758 §. — 2) S:n 22 p. huhtik. 824 §. — S:n 7 p. tou-
kok. 914 §. — 4) S:n 15 p. huhtik. 763 §. — *) S:n 15 p. huhtik. 760 §. — •) S:n 
27 p. toukok. 1,091 §. — 7) S:n 8 p. huhtik. 721 §. — ») S:n 29 p. huhtik. 869 §. — 
9) S:n 10 p. kesäk. 1,200 §. — 10) S:n 7 p. toukok. 912 §. — S:n 29 p. huhtik. 
867 §. — «)• S:n 29 p. huhtik. 874 §. — ") S:n 28 p. tammik. 229 §. — 
14) Ks. v:n 1932 kert. s. 296. — ») Ks. v:n 1936 kert. s. 73. 
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ne jakoivat heidän maa-alueensa osiin, osittain koska niistä ei olisi heille 
niistä johtuvia kustannuksia vastaavaa hyötyä. Maaherralle valituksen 
johdosta annettavassa lausunnossaan kaupunginhallitus päätti *) esittää, 
että kyseiset muistutukset jätettäisiin huomioonottamatta. 

Agronoomi K. M. Soinisen jätettyä maaherralle Pukinmäen rakennus-
suunnitelman 2) hyväksymistä vastaan tähdätyn muistutuskirjelmän, jossa 
hän anoi kyseisen rakennussuunnitelman jättämistä kokonaan vahvista-
matta hänen omistusoikeuttaan eräihin tiloihin loukkaavana ja asemakaava-
laissa rakennussuunnitelmille asetettuj a edellytyksiä vastaamattomaan 
taikka rakennussuunnitelman laatimista uudelleen siten, että hänelle myön-
nettäisiin sellainen hänen omistamiensa palstain käyttöoikeus, että hän 
voisi käyttää niitä hyväkseen maanarvoa vastaavalla kohtuullista hyötyä 
tuottavalla tavalla, kaupunginhallitus pyynnöstä päätti 3) lähettää maa-
herralle kiinteistölautakunnan asiasta antaman lausunnon, jossa esitettiin 
mainitun muistutuksen jättämistä varteenottamatta, samalla ilmoittaen 
yhtyvänsä siihen. 

Lääninkanslian pyydettyä kaupunginhallitukselta lausuntoa Lautta-
saaren valtuuston hyväksymästä Lauttasaaren rakennusjärjestyksestä, 
kaupunginhallitus, koska olisi suotavaa, että Lauttasaaren rakennusjär-
jestys soveltuvissa kohdin mikäli mahdollista olisi yhdenmukainen kau-
pungin rakennusjärjestyksen kanssa, aluksi päätti 4) pyytää asiasta lausun-
toa kaupungin uutta rakennusjärjestystä valmistelemaan asetetulta komi-
tealta. 

Pakinojan perkaus. Sen jälkeen kun Pakinkylässä olevan Pakinojan 
perkaushankkeen puolesta oli kaupunginhallitukselta tiedusteltu, voitiinko 
suunnitellun, Oy. Kauppakulman omistaman palstan rajalta alkavan ja 
Vantaanjokeen virtaavan, m.m. Hyrylän—Tuomarinkylän tien alitse joh-
tavan viemärin kaivamista avo-ojaan pitää tarkoituksenmukaisena ja kau-
pungin asemakaavaan sopeutuvana, kaupunginhallitus päätti 5) ilmoittaa 
aloitteentekijöille, ettei se vastustanut Pakinojan suunniteltua perkausta 
mutta kuitenkin pitävänsä tätä toimenpidettä vain väliaikaisena. 

Helsingin lentokenttä. Merkittiin 6) tiedoksi, että kulkulaitosten ja 
yleisten töiden ministeriö oli antanut hyväksymisensä Aero oy:n päätök-
selle ottaa Helsingin lentokentän päälliköksi kapteeni B. von Willebrand 
käyttäen hänen apunaan lennonjohtajina Aero oy:n liikennelentäjiä lento-
kapteeneja G. Lihriä, V. Leppästä ja M. Rauniota, joista ensiksi mainitun 
samalla tuli toimia kentän apulaispäällikkönä, sekä lentokentän toimiston 
hoitajaksi konttoripäällikkö E. Veikkanen. 

Tie- ja vesirakennushallituksen esitettyä, että lentokentälle rakennetta-
van poltto- ja voiteluainehuoltoaseman paikaksi luovutettaisiin korvauk-
setta valtiolle n. 3. s ha:n suuruinen alue, kaupunginhallitus päätti 7) 
vastata, ettei sillä ollut mitään sitä vastaan että huoltoasema säiliöineen 
rakennettiin suunnitellulle paikalle ehdoin, että tie- ja vesirakennushalli-
tus sopi kyseisen alueen vuokraajalle tästä maksettavasta korvauksesta ja 
että huoltoasema sekä säiliöt poistettiin siinä tapauksessa, että kaupungin-
valtuusto, jolle asiasta aikanaan oli tehtävä esitys, puolestaan ei hyväksyisi 
kyseisen alueen luovuttamista. 

l) Khs 28 p. tammik. 230 §. — 2) Ks. v:n 1936 kert. s. 72. — 3) Khs 10 p. 
kesäk. 1,204 S. — 4) S;n 16 p. jouluk. 2,343 §. — 5) S:n 12 p. elok. 1,425 §. — 6) S:n 
25 p. helmik. 464 §. — 7) S:n 8 p. huhtik. 733 §. 
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Posti- ja lennätinhallitus oli anonut saada tarpeellisten sokkolento- ja 
sokkolaskuradiolaitteiden sijoittamista varten käytettäväkseen laatimiinsa 
karttoihin kirjaimilla A, B ja C merkityt alueet sekä pyytänyt niiden liit-
tämistä lisäsopimuksella lentokentän alueisiin. Tällöin kaupunginhallitus 
o ikeu t t ipos t i - ja lennätinhallituksen korvauksetta käyttämään mainit-
tuja alueita, aluetta C kuitenkin vain 4 x 4 m:n laajuisena, toistaiseksi ja 
siksi kuin kysymys lisäalueen luovuttamisesta lentokenttää varten oli 
ratkaistu, sekä johtamaan maanalaiset kaapelit mainittuihin radiolaittei-
siin ehdoin, että posti- ja lennätinhallitus korvasi alueiden vuokraajille 
heidän tämän johdosta kärsimänsä vahingon. 

Kaupunginhallitus päätti 2) ilmoittaa tie- ja vesirakennushallitukselle 
suostuvansa sen esitykseen lentokentän kaakkoispuolella, Helsingin— 
Porvoon vanhan maantien varrella, kilometrillä 11—12, missä maantie 
kulki pienen kukkulan yli, olevien posti- ja lennätinhallituksen sekä Kera-
van puhelinyhtiön puhelinlinjain siirtämisestä kauemmaksi lentokentästä 
mäen toiselle puolelle tulevan uuden tien varrelle ehdoin, että: valtion on 
sovittava vahingonkorvauksesta vuokraajien A. Lepistön ja K. R. Viikin 
kanssa, joiden peltoalueelle uudet linjapylväät suunnitelman mukaan tuli-
sivat pystytetyiksi; valtio on velvollinen tulevaisuudessa siirtämään pu-
heena olevat linjat uuteen kaupungin määrättävään paikkaan, jos kaupunki 
katsoo omien maankäyttösuunnitelmiensa sitä vaativan; ja valtion on nou-
datettava kiinteistötoimiston maatalousosaston antamia ohjeita ja mää-
räyksiä johtojen ja linjapylväiden sijoittamisessa sekä suoritettava kau-
pungille korvausta linjat öiden vuoksi mahdollisesti kaadettavista puista 
mainitun osaston laskutuksen mukaisesti. 

Tie- ja vesirakennushallitukselle päätettiin3) ilmoittaa, ettei kaupun-
ginhallituksella ollut mitään sen anomusta vastaan saada rakentaa suunnit-
telemiinsa kohtiin kaupungin omistamalle alueelle pintavalaisimet ja 
tuulensuunnan osoittajat lentokenttää varten ehdoin, että tie- ja vesi-
rakennushallitus korvasi alueiden vuokraajille heidän tämän johdosta 
kärsimänsä vahingot. Asiasta päätettiin tehdä esitys kaupunginvaltuus-
tolle sitten kun luovutettavan alueen rajat oli saatu lopullisesti määritel-
lyksi. 

Kaupunginhallitus päätti 4) ilmoittaa tie- ja vesirakennushallitukselle 
myöntävänsä sille oikeuden korvauksetta rakentaa lentokentälle sen 
esittämät estevalolaitteet kiinteistölautakunnan määrittelemin ehdoin. 

Tie- ja vesirakennushallitukselle päätettiin 5) ilmoittaa, ettei kaupungin-
hallituksella ollut mitään muistuttamista sitä vastaan, että eräät lentoken-
tän toiseen rakennusvaiheeseen kuuluvat työt suoritettiin jo kertomus-
vuonna. 

10. Yleisiä töitä koskevat asiat 

Rakennustoimiston viranhaltijat. Kaupunginhallitus päätti 6), että raken-
nustoimiston talorakennusosaston kaksi avoinna olevaa apulaisarkkiteh-
dinvirkaa oli täytettävä vasta v:n 1938 alusta lukien sekä että virkain väli-
aikaisille hoitajille saatiin maksaa virkain pohjapalkka lyhentämättömänä. 

Sairaslomaa myönnettiin virkasäännön mukaisin palkkaeduin kaupun-
!) Khs 2 p. syysk. 1,536 §. — 2) S:n 20 p. toukok. 1,041 §. — 3) S:n 20 p. 

toukok. 1,044 §. — 4) S:n 2 p. syysk. 1,535 §. — 5) S:n 8 p. heinäk. 1,358 §. — 
6) S:n 29 p. heinäk. 1,364 a §. 


