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n:o 199 tontin n:o 2 mittausta Oulunkylän ja Pakilan rakennussuunni-
telmien paaluttamista2); sekä mittaustöiden suorittamista Lauttasaa-
ressa 3). 

6. Kiinteistötoimiston talo-osaston toimialaan kuuluvat asiat 

Annalan rakennusten ja ahteen silmälläpito. Lautakunta päätti4) 
oikeuttaa talo-osaston palkkaamaan neiti I. Nesslingin Annalan rakennus-
ten ja alueen silmälläpitäjäksi heinäkuun 1 p:stä 1939 syyskuun 1 p:ään 
1940 vapaata asuntoa, lämpöä ja valoa sekä 350 mk:n käteistä kuukausi-
palkkaa vastaan. 

Huoneistojen arviointi. Lautakunta suoritti huoneistojen myyntihinnan 
arvioimisia 7 tapauksessa5). 

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

V i r a s t o t a i l a i t o s , 
j o t a v a r t e n h u o -
n e i s t o v u o k r a t t i i n 

V u o k r a n a n t a j a 
V u o k r a k a u s i 

a l k a a p ä ä t t y y 

K u u k a u s i -
v u o k r a , 

m k 

Tilastotoimisto 6) 

Toinen kaupungin-
kätilö 7) 

Huoltovirasto 8) 

S:n 9) 

S:n 10) 

S:n 

Työnvälitystoimis-
to12) 

Kansanhuoltolau 
takunta 13) 

Maatalous-osake-
pankki 

Oy. Ruunu 

Ministeri O. Talas 

Ministeri O. Talas 

Ab. Skillnaden 1—3 

Vapaaherra W. von 
Stackelberg 

H. Prjahin y.m. 

Suomen höyrylaiva 
oy. 

Erottajankatu n:o 19 

Maurinkatu n:o 14 A 

Siltasaarenkatu n:o 5 

Siltasaarenkatu n:o 5 

Erottajank. n:o 1—3 

Rahapajankatu n: o 1 

Unioninkatu n:o 14 

Eteläranta n:o 8 

1939, kesäk. 1 

1939, helmik. 1 

1939, kesäk. 1 

1939, maalisk. 1 

1939, kesäk. 1 

1939, kesäk. 1 

1939, kesäk. 1 

1939, lokak. 7 

1944, toukok. 31, 
sen jälk. irtis. 
helmikuussa 

1940, kesäk. 1, 
sen jälk. irtis. 
helmikuussa 

1941, toukok. 31, 
sen jälk. irtis. 
helmikuussa 

1941, kesäk. 1, 
sen jälk. irtis. 
helmikuussa 

1939, syysk. 1, 
sen jälk. kun 
keskuslämmi-
tys on kun-
nossa 

1944. toukok. 31, 
sen jälk. sopi-
mus jatkaa ta-
vallisena vuosi-
vuokrasopi-
muksena 

1940, toukok. 31 

1940, kesäk. 1, 
sen jälk. irtis. 
helmikuussa 

!) Kiint. lautak. 3 p. huhtik. 768 §. — 2) S:n 15 p. toukok. 1,114 § ja 12 p. 
kesäk. 1,288 §. — 3) S:n 12 p. kesäk. 1,286 §. — 4) S:n 31 p. heinäk. 1,482 §. — 
6) S:n 16 p. tammik. 115 §, 6 p. helmik. 284 §, 27 p. helmik. 455 §, 24 p. huh-
tik. 950 §, 15 p. toukok. 1,121 §, 14 p. elok. 1,530 § ja 2 p. lokak. 1,792 §. — 
«) S:n 13 p. helmik. 333 § ja 15 p. toukok. 1,118 §. — 7) S:n 9 p. tammik. 67 § .— 
®) S:n 17 p. huhtik. 876 §. — 9) S:n 20 p. maalisk. 654 §. — 10) S:n 13 p. helmik. 
335 §. — n ) S:n 20 p. maalisk. 653 §. — 12) S:n 27 p. helmik. 453 §. — 13) S:n 
9 p. lokak. 1,821 §. 
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V i r a s t o t a i l a i t o s , V u o k r a k a u s i K u u k a u s i -
j o t a v a r t e n h u o - V u o k r a n a n t a j a O s o i t e v u o k r a , j o t a v a r t e n h u o - V u o k r a n a n t a j a O s o i t e v u o k r a , 
n e i s t o v u o k r a t t i i n a l k a a p ä ä t t y y m k 

Ebeneserkodin las- Ebeneserkodin sää- Helsinginkatu n:o 1940, tammik. 1 1 kk. irtis. jälk. 12,958 
tentarha tiö 3—5 

Apulastentarha Helsingin työväen Eläintarhantie 1 1939, kesäk. 1 1942, toukok. 31, 5,500 
Aula 2) säästöpankki sen jälk. irtis. 

helmikuussa 
Lastentarha Päi- Fastighets ab. Eh- Ehrensvärdintie n: o 1939, heinäk. 15 1944, kesäk. 1 4,500 

väkoti 8) rensvärd 31—33 edell. 5 vuotta väkoti 8) 
ja irtis. helmik. 
sen jälk. vuod. 
kerr. ja irtis. 
helmikuussa 

Lastentarha Päivä- Hammaslääkäri T. Huvila Miramar 1939, syysk. 1 1942, syysk. 1 3,000 
pirtti 4) Ekman 

1939, syysk. 1 1942, syysk. 1 

Kaupunginkirjas- Käpylän työväenta- Vipusentie n:o 19— 1939, toukok. 15 1939, syysk. 1 2,000 
to 5) lo oy. 21 

S:n 6) Fastighets ab. Söder Pursimiehenkatu n:o 1939, kesäk. 1 1942, toukok. 31, 3,000 Fastighets ab. Söder 
27 sen jälk. sopi-

mus jatkaa ta-
vallisena vuosi-
vuokrasopi-
muksena 

Huoltoviraston huoneistossa Siltasaarenkadun 5:ssä vuokranantajan 
tuli suorittaa kaikki huoltolautakunnan pyytämät muutos- ja korjaustyöt. 
Jos huoltoviraston huoneistossa Erottajankadun 1—3:ssa suoritettava kor-
jaustyö aiheutti niin suuria häiriöitä, että sinne sijoitetun irtolais- ja alko-
holistikanslian työ kokonaan tai osittain joutui seisauksiin tai kanslian 
oli kokonaan muutettava pois, oli vuokraa maksettava ainoastaan siltä 
ajalta, jolloin kanslia oli voinut toimia. 

Työnvälitystoimisto oikeutettiin kiinnittämään Unioninkadun talon 
n:o 14 porraskäytävien viereisiin seiniin nimikilvet sekä toimiston nuoriso-
osasto käyttämään Unioninkadun ja henkisen työn tekijäin osasto Pohj. 
Makasiinikadun puoleista porrasta. 

Kaupunginkirjasto oikeutettiin vuokrakauden päät-tyessä jättämään 
Pursimiehenkadun 27:ssä oleva vuokrahuoneistonsa sen silloisessa kunnossa. 

Tilastotoimiston arkistohuoneiston tilitysvuokra. Lautakunta päätti7) 
periä tilastotoimistolta sen kaupungintalossa edelleen sijaitsevasta 261 
m2:n suuruisesta arkisto- ja kirjastotilasta vuokraa vahvistettujen viras-
to vuokraperusteiden mukaan 3,132 mk kuukaudessa sekä veloittaa toimis-
toa valosta samassa suhteessa 4 % talon koko kulutuksesta heinäkuun 1 
p:stä 1939 lukien. 

Kaupungin vuokralle ottamien huoneistojen vuokrien korottaminen. 
Edellyttäen, että kiinteistölautakunnan kaupunginhallitukselta vuokrien 
korotuksia varten anomat määrärahat myönnettiin, päätettiin hyväksyä 
kesäkuun 1 p:stä seuraavat kaupungin vuokralle ottamien huoneistojen 
vuorankorotukset: lastentarha Solhemia varten Laivurinrinne 2: st a vuok-
ratun huoneiston kuukausivuokra 2,000 mk:sta 3,400 mk:aan8), ruotsin-

*) Kiint. lautak. 2 p. lokak. 1,791 §. — 2) S:n 13 p. helmik. 334 §. — 3) S:n 
27 p. helmik. 454 §. — 4) S:n 17 p. huhtik. 875 §. — 5) S:n 15 p. toukok. 
1,119 §. — 6) S:n 6 p. maalisk. 530 §. — 7) S:n 31 p. heinäk. 1,483 §. — 8) Sm 
30 p. tammik. 227 §. 
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kielisten kansakoulujen kansliaa varten Annankadun 5:stä vuokratun 
huoneiston vuosivuokra 25,200 mk:sta 28,200 mkiaan1), suomenkielisten 
kansakoulujen kansliaa varten Iso Roobertinkadun 1 Iistä vuokratun huo-
neiston vuosivuokra 27,000 mkista 30,600 mkiaan2), huoltolautakunnan 
piirikansliaa varten Siltasaarenkadun 1 Iistä vuokratun huoneiston kuu-
kausivuokra lämpöineen 2,700 mkista 3,100 mkiaan 3), suomalaista lasten-
tarhaa varten Siltasaarenkadun 1 Iistä vuokratun huoneiston kuukausi-
vuokra lämpöineen 5,000 mkista 5,500 mkiaan 4), lastentarha Solhällaa 
varten Hämeentie 2;sta vuokratun huoneiston kuukausivuokra lämpöineen 
ja lämpimine vesineen 4,800 mkista 5,200 mkiaan5), kaupunginkätilöä 
varten Hämeentie 2 bistä vuokratun huoneiston kuukausivuokra 750 
mkista 800 mkiaan6), huoltovirastoa varten Siltasaarenkadun 3 ja 5istä 
vuokrattujen kahden huoneiston yhteinen vuosivuokra 258,000 mkista 
300,000 mkiaan erinäisin ehdoin 7) sekä Kruununhaan lastentarhaa varten 
Snellmaninkadun 19istä vuokratun huoneiston kuukausivuokra ilman 
lämpöä 3,250 mkista 3,400 mkiaan8). 

Autotallit. Lautakunta päätti 9) vuokrata Helsinginkadun Iissä sijait-
sevasta autotallista autotilan keskuskeittolan kahta kuorma-autoa varten 
kesäkuun 1 pistä 1939 alkaen tavallisin vuosivuokrasopimuksin 600 mkin 
kuukausivuokrasta lämpöineen sekä puhtaanapitolautakunnan tarvetta 
varten Hämeentien 92issa laitoksen hallinnassa olevan autotallin kesäkuun 
1 pistä alkaen edelleen 3 vuodeksi eli kesäkuun 1 piään 1943, jolloin vuokra-
sopimus ilman eri irtisanomista päättyi, 6,000 mkin kuukausivuokrasta. 

Poliisiasuntojen vuokrien korottaminen. Talojaosto päätti10) korottaa 
Hietaniemenkadun 4issä, Pengerkadun 5issä ja Ratakadun lOissä sijaitse-
vien poliisiasuntojen vuokria 20 %;lla. 

Huoneen luovuttaminen Vallilan kerhokeskuksen huoneistosta. Lauta-
kunta päätti11) luovuttaa yhden huoneen Vallilan kerhokeskuksen huo-
neistosta Suomen kristillinen kansanlähetys nimisen yhdistyksen käytettä-
väksi ehdoin, ettei siitä aiheutunut kaupungille mitään lisäkustannuksia. 

Retkeilymajahuoneiston vuokralleanto. Lautakunta päätti12) oikeuttaa 
talo-osaston vuokraamaan Koulumatkailutoimisto oyille retkeilymajahuo-
neiston Fredrikinkadun 54istä tammikuun 1 pistä 1940 alkaen 3 kuukauden 
irtisanomisajoin 2,000 mkin kuukausivuokrasta ehdoin, että retkeilijäin 
majoitusmaksu pysytettiin entisellään. 

Kappelin ravintola. Lautakunta päätti13) hyväksyä piirustukset Kap-
pelin tarjoilualueen laajentamista, uuden soittolavan rakentamista sekä 
ravintolarakennuksen muutos- ja laajennustöitä varten. 

Veduta. Lautakunta päätti14) vuokrata Kaivopuistossa olevan Veduta 
nimisen kahvilarakennuksen edelleen rouva O. Suhoselle eräin ehdoin 
40,000 mkin vuokrasta. 

Vallilan ulkoilmanäyttämö Lautakunta päätti15) määrätä Vallilan ulko-
ilmanäyttämön ravintolakioskin vuosivuokraksi 500 mk. 

Ullanlinnan kylpylaitos. Lautakunta päätti16) pidentää Ullanlinnan 

!) Kiint. lautak. 30 p. tammik. 228 §. — 2 ) S:n 30 p. tammik. 229 §. — 3 ) S:n 
27 p. helmik. 447 §. — *) S:n 27 p. helmik. 448 §. — 5) S:n 27 p. helmik. 449 §. — 
6) S:n 27 p. helmik. 450 §. — 7) S:n 6 p. maalisk. 529 §. — 8) S:n 13 p. maalisk. 
588 §. — 9) S:n 20 p. helmik. 396 § ja 25 p. syysk. 1,731 §. — 10) Taloj. 23 p. 
elok. 28 S. — 1X) Kiint. lautak. 23 p. lokak. 1,873 §. — 1 2 ) S:n 2 p. lokak. 1,790 §. — 
13) S:n 23 p. tammik. 171 § ja 13 p. helmik. 342 §. — 14) S:n 3 p. huhtik. 775 §. — 
15) S:n 30 p. toukok. 1,213 §. — 1 6 ) S:n 2 p. toukok. 1,021 § ja 24 p. heinäk. 1,448 §. 
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kylpylaitosta koskevan vuokrasopimuksen lokakuun 1 p:ään 1939 määrä-
ten kylpylaitoksen vuokraajan, Ulrikasborgs bad och kuranstalt konsortium 
nimisen yhtymän, maksamaan vuokraa 100 mk elokuun 1 p:n ja lokakuun 
1 p:n väliseltä ajalta. 

Stansvikin kartano. Talojaosto päätti1) määrätä Stansvikin karta-
non päärakennuksen alimmaksi kesävuokraksi 6,500 mk kalustoineen ja 
n. s. tilanhoitajan rakennuksen alimmaksi kesävuokraksi 4,000 mk edel-
lytyksin, ettei kaupunki tehnyt mitään sisäkorjauksia mainituissa raken-
nuksissa. 

Albergan kartano. Lautakunta oikeutti2) talo-osaston vuokraamaan 
edelleen rouva S. Virtaselle Albergan kartanon uuden päärakennuksen mar-
raskuun 1 p:stä 1939 lukien 1 vuodeksi jatkuen vuokrasopimus sen jälkeen 
6 kuukauden molemminpuolisin irtisanomisajoin 2,000 mk:n kuukausi-
vuokrasta erinäisin ehdoin. 

Leppäsuon puutarha-alueen 68 A:n vuokralleanto. Sitten kun lauta-
kunta oli oikeuttanut talo-osaston huutokaupalla vuokraamaan Leppä-
suon puutarha-alueen 68 A:n rakennuksineen, vuokrasi3) talo-osasto 
mainitun alueen johtaja Y. Rikalalle syyskuun 1 p:stä 1939 lukien 17,200 
mk:n kuukausivuokrasta 6 kuukauden molemminpuolisin irtisanomis-
ajoin. 

Kunnalliset työväenasunnot. Talojaosto päätti myöntää Vallilan kun-
nallisten työväenasuntojen kerhokeskukselle 3,780 mk4) 20 kerholaisen 
kesäleirille lähettämiseksi, 860 mk 5) erinäisten tarvikkeiden hankkimista 
varten ja 900 mk6) kerhokeskuksen 15-vuotis juhlan järjestämiseksi mar-
raskuun 12 ja 19 p:nä sekä 629 mk7) matka-avustukseksi 20 kerholaisen 
lähettämiseksi urheilukilpailuihin Tampereelle syyskuun 9 ja 10 p:nä. 

Kauppahallit. Vuoden aikana talojaosto vuokrasi huutokaupalla 4 
Kauppatorin hallin myymälää yhteensä 2,000 mk:n kuukausivuokrasta 8), 
5 Kasarmitorin hallin myymälää yhteensä 4,250 mk:n kuukausivuok-
rasta9), 22 Hakaniementorin hallin myymälää yhteensä 5,990 mk:n kuu-
kausivuokrasta 10) ja 1 Hietalahden hallin myymälän 125 mk:n kuu-
kausivuokrasta 11). 

Lautakunta päätti12), että Kauppatorin halli suljetaan kesäkuukau-
sien aikana klo 17. 

Torikauppa. Lautakunta päätti13) oikeuttaa talo-osaston luovutta-
maan Kauppatorilta 25 kotimaisten omenien, marjojen ja sienien tukku-
myyntipaikkaa 600 mk:n kuukausivuokrasta vähintään 7 peräkkäisen päi-
vän ajaksi 20 mk:n päivä vuokrasta. 

Lautakunta päätti14) järjestää Kauppatorin korttelin n:o IX myynti-
paikat siirtyviksi. 

Kioskit ja muut ulkosalla olevat myyntipaikat. Hyväksyttyään15) tyyppi-
piirustukset kertomusvuonna rakennettavia virvoitusjuomakioskeja var-
ten, kiinteistölautakunta, hyväksyen omasta puolestaan uusien kioskien 

!) Taloi. 27 p. maalisk. 8 §. — 2) Kiint. lautak. 28 p. elok. 1,597 §. — 8) S:n 
24 p. heinäk. 1,444 §, 31 p. heinäk. 1,480 § ja 7 p. elok. 1,515 §. —-4) Taloj. 26 p. 
kesäk. 12 §. — 5) S:n 27 p. maalisk. 9 §. — 6) S:n 2 p. lokak. 40 §. — 7) S:n 4 p. 
syysk. 35 §. — 8) S:n 27 p. maalisk. 4 §, 26 p. kesäk. 15 ja 18 § ja 4 p. syysk. 
37 §. — 9) S:n 27 p. maalisk. 2 § ja 23 p. elok. 30 §. — 1(>) S:n 27 p. maalisk. 
1 ja 5 §, 26 p. kesäk. 14 ja 17 §, 7 p. elok. 23 ja 26 §, 4 p. syysk. 36 § ja 2 p. 
lokak. 42 §. — ") S:n 2 p. lokak. 41 §. — 12) Kiint. lautak. 3 p. heinäk. 1,396 §. — 
18) S:n 24 p. heinäk. 1,446 §. — 14) S:n 25 p. syysk. 1,734 §. — 1 5 ) S:n 13 p. hel-
mik. 341 §. 
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sij oituspaikkaehdotuksen, päätti1) alistaa sen kaupunginhallituksen hy-
väksyttäväksi. 

Kioskien ja vaunupaikkojen vuokraehdot vahvistettiin 2) seuraaviksi: 
1. Kioskit ja vaunupaikat vuokrataan huhtikuun 15 p:stä 1939 loka-

kuun 15 p:ään 1939. 
2. Myyntiaika on klo 7—22. 
3. Kioskista saa myydä virvoitusjuomia, makeisia, hedelmiä, leivoksia 

ja tupakkaa, vaunusta ainoastaan virvoitusjuomia. 
4. Vuokra on maksettava kaupunginkassaan seuraavasti: 20 % huu-

tokauppatilaisuudessa, 20 % toukokuun 2 p:nä, 30 % kesäkuun 1 p:nä ja 
30 % heinäkuun 1 p:nä. 

5. Maksun myöhästyessä suoritetaan 8 %:n korko maksettavaksi erään-
tyneelle määrälle sekä 20 mk ylimääräisestä kannosta. 

6. Vuokraajan tulee tarkoin noudattaa terveydenhoitolautakunnan, po-
liisin sekä tori- ja hallikaupan valvojan määräyksiä. 

7. Jos vuokraaja laiminlyö maksuvelvollisuutensa tai muuten rikkoo 
sopimusta tai sen perusteella annettuja ohjeita, voi kiinteistötoimisto 
heti peruuttaa hänen myyntioikeutensa ilman että maksettua vuokraa 
suoritetaan takaisin, minkä lisäksi vuokraaja on velvollinen korvaamaan 
kaupungille tästä ehkä aiheutuvan vahingon. 

8. Vedenkulutuksen vesijohdolla varustetuissa kioskeissa ja vaunupai-
koissa kustantaa kaupunki. 

9. Kioskit ja vaunupaikat vuokrataan ensi sijassa Helsingissä asuville 
niille henkilöille, jotka ovat suorittaneet kaupungille tulevat verot ja mak-
sut vähintäin viideltä edelliseltä vuodelta. 

10. Ilman kiinteistötoimiston suostumusta ei vuokraoikeutta saa siir-
tää toiselle henkilölle. 

11. Huudot alistetaan kiinteistölautakunnan hyväksyttäviksi. 
Hyväksyen pidetyssä huutokaupassa tehdyt tarjoukset lautakunta 

päätti3) myyntikaudeksi 1939 vuokrata 45 virvoitusjuomakioskia sekä 
huutokaupan jälkeen 2 kioskia yhteensä 1,025,300 mk:n vuokrasta. Kulo-
saaren Herttoniemen sillan luona sijaitsevan kioskin vuokraajan tuli 
omalla kustannuksellaan suorittaa tarpeelliset korjaus- ja maalaustyöt 
ennen uuden vuokrakauden alkua. Kauppatorin vaunupaikka 4) vuokrat-
tiin 6,600 mk:n vuokrasta ja Vantaanjoen Pikkukosken vaunupaikka 4) 
1,200 mk:n vuokrasta. 

Marraskuun 1 p:nä 1938 perustetuista 61 uudesta jäätelönmyyntipai-
kasta päätettiin 5) poistaa 20. Jäljellä olevat sekä irtisanotut entiset 
paikat päätettiin6) tarjota vuokrattaviksi julkisella huutokaupalla seu-
raavin ehdoin: 

1. Jäätelökauppaa saa harjoittaa ainoastaan sillä paikalla, joka on 
tarkoitukseen osoitettu. 

2. Paikat vuokrataan huhtikuun 15 p:stä 1939 lokakuun 15 p:ään 
1939. 

3. Myyntiaika on klo 7—22. 
4. Vuokra on maksettava kaupunginkassaan seuraavasti: 10 % huuto-
x) Kiint . lautak. 13 p. maalisk. 586 §, 27 p. maalisk. 709 § ja 8 p. toukok. 

1,063 §; vr t . t ämän kert. s. 226. — 2 ) Kiint. lautak. 13 p. helmik. 344 §. — 3 ) S:n 
30 p. tammik. 221 §, 13 p. maalisk. 589 §, 24 p. huhtik. 951 §, 8 p. toukok. 
1,068 §, 5 p. kesäk. 1,250 §, 12 p. kesäk. 1,291 § ja 26 p. kesäk. 1,356 §. — 4) S:n 
13 p. maalisk. 592 §. — 5) S:n 6 p. maalisk. 523 §. — 6 ) S:n 6 p. maalisk. 524 §. 
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kauppatilaisuudessa, 10 % huhtikuun 1 p:nä, 20 % toukokuun 2 p:nä, 
30 % kesäkuun 1 p:nä ja 30 % heinäkuun 1 p:nä. 

5. Maksun myöhästyessä suoritetaan 8 %:n korko maksettavaksi 
erääntyneelle määrälle sekä 20 mk ylimääräisestä kannosta. 

6. Myyntivaunun tulee olla ennen kaupan alkamista terveydenhoito-
lautakunnan tarkoitukseen hyväksymä paperikorilla varustettu ja raken-
teeltaan sellainen, ettei myytävä tavara voi joutua likaantumiselle alt-
tiiksi. 

7. Vaunussa tulee olla näkyvällä paikalla kaupan harjoittajan ja sen 
tehtaan nimi, jonka tavaraa siitä myydään. 

8. Myyjän tulee tarkoin noudattaa terveydenhoitolautakunnan mah-
dollisesti antamia terveydellisiä ohjeita ja poliisin sekä tori- ja hallikaupan 
valvojan määräyksiä. 

9. Vuokraajan on huolehdittava siitä, että myyntipaikan ympäristö 
pidetään puhtaana kaikista paperijätteistä ainakin 3 m:n säteellä. 

10. Ilman kiinteistötoimiston suostumusta ei paikkaa saa luovuttaa 
toiselle henkilölle. 

11. Jos kaupan harjoittaja laiminlyö maksuvelvollisuutensa tai muu-
ten rikkoo sopimusta tai sen perusteella annettuja ohjeita taikka myy 
ala-arvoista tavaraa, jota terveydenhoitolautakunta ei hyväksy, voi 
kiinteistötoimisto heti peruuttaa hänen myyntioikeutensa ilman että 
maksettua vuokraa suoritetaan takaisin, minkä lisäksi vuokraaja on vel-
vollinen korvaamaan kaupungille tästä ehkä aiheutuvan vahingon. 

12. Paikat vuokrataan ensi sijassa Helsingissä asuville niille henki-
löille, jotka ovat suorittaneet kaupungille tulevat verot ja muut maksut 
vähintäin viideltä edelliseltä vuodelta. 

13. Samalle vuokraajalle vuokrataan korkeintaan 50 % myyntipaikko-
jen kokonaismäärästä. 

14. Huudot alistetaan kiinteistölautakunnan hyväksyttäviksi. 
Kertomusvuoden myyntikaudeksi v u o k r a t t i i n 6 0 jäätelönmyynti-

paikkaa yhteensä 839,250 mk:n vuokrasta. 
Messeniuksenkadun ja Minna Canthin kadun kulmassa oleva makka-

ranmyyntipaikka päätettiin 2) siirtää Turuntien ja Nordenskiöldinkadun 
risteykseen. Vapunpäivän ja uudenvuodenpäivän vastaisena yönä myön-
nettiin 3) lupa makkaroiden myyntiin klo 21 ja 5 välisenä aikana. Pää-
tettiin4) julkisella huutokaupalla v:n 1940 alusta lukien vuokrata 39 mak-
karanmyyntipaikkaa, joiden alimmat vuokrat vahvistettiin. 

Lautakunta päätti5) vuokrata julkisella huutokaupalla v:ksi 1939 Kai-
saniemen lammikon luona ja Liisankadun päässä sekä Eläintarhassa Hel-
singinkadun ja Nordenskiöldinkadun varrella olevat hedelmänmyynti-
paikat kioskeja ja vaunupaikkoja varten vahvistetuin ehdoin kuitenkin 
siten muutettuina, että myyntiaika oli klo 7—22 lauantaisin ja sunnun-
taisin sekä pyhien aattopäivinä ja pyhinä sekä että vuokraaja sai myydä 
hedelmiä, virvoitusjuomia pulloittain, makeisia ja leivoksia. Myyntipaikat 
vuokrattiin 6) yhteensä 20,700 mk:n vuokrasta lautakunnan hyväksyttyä 
pidetyssä huutokaupassa tehdyt tarjoukset. 

Maksulliset kukanmyyntipaikat päätettiin7) myyntikaudeksi 1939 
!) Kiint. lautak. 13 p. helmik. 338 § ja 27 p. maalisk. 716 §. — 2 ) S:n 16 p. 

tammik. 119 §. — 3) S:n 27 p. maalisk. 714 §. — 4) S:n 20 p. marrask. 2,004 §. — 
5) S:n 20 p. helmik. 399 §. — 6 ) S:n 27 p. maalisk. 715 §. — 7) S:n 13 p. helmik. 
339 §. 
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vuokrata pääpiirtein jäätelönxnyyntipaikkoja varten vahvistetuin ehdoin. 
Myyntiaika määrättiin olemaan arkipäivinä klo 8—18 ja pyhäpäivinä 
klo 9—15. Huutokaupassa tehtyjen tarjousten perusteella vuokrattiin 1) 
8 kukanmyyntipaikkaa yhteensä 70,650 mk:n maksusta. Lautakunta 
päätti2) pidentää myyntiaikaa kolmea seppää esittävän kuvapatsaan 
luona olevalla kukanmyyntipaikalla vapunaattona ja vapunpäivänä. 

Vuokrattomat kukanmyyntipaikat päätettiin 3) luovuttaa poliisivi-
ranomaisten ja huoltolautakunnan suosittelemille sekä muuten sopiviksi 
katsottaville henkilöille viljelemättömien kukkien ja tehokukkien myyntiä 
varten huhtikuun 15 p:n ja heinäkuun 31 p:n väliseksi ajaksi. 

Lautakunta vahvisti4) v. 1939 vuokrattavat sanomalehtien myynti-
paikat. Meritullin- ja Liisankadun risteyksessä olevan sanoma- ja aika-
kauslehtien myyntipaikan lautakunta päätti5) lakkauttaa vuoden lo-
pussa. Akateeminen kirjakauppa oikeutettiin6) harjoittamaan sanoma-
ja aikakauslehtien myyntiä Pohjoissatamassa ja Eteläsatamassa syyskuun 
15 p:ään saakka yhteensä 1,000 mk:n vuokrasta. 

Ab. Libra nimisen yhtiön lautakunta oikeutti7) pitämään kesän aikana 
henkilövaakaa yleisön käytettävissä Korkeasaaressa 1,000 mk:n vuok-
rasta. 

Valokuvauspaikat päätettiin8) toimintakaudeksi 1939 vuokrata yk-
sinomaan huutokaupalla eniten tarjoaville soveltuvin kohdin jäätelön-
myyntipaikkoja ja kukanmyyntipaikkoja varten vahvistetuin ehdoin. 
Lautakunta sitten, hyväksyen pidetyssä huutokaupassa tehdyt tarjoukset, 
vuokrasi9) 12 valokuvauspaikkaa yhteensä 42,700 mk:n maksusta. 

Vänner tili Veikkola sanatorium niminen yhdistys oikeutettiin 10) 
myymään maisemapostikortteja Kaivopuistossa Ullanlinnan kylpylaitok-
sen läheisyydessä erinäisin ehdoin. 

Lautakunta päätti n ) , ettei muistoesineiden myyntilupia myönnetä 
satama-alueilla eikä muillakaan paikoilla v:n 1939 aikana. 

Juhannuskoivujen ja joulukuusien myyntipaikat ja myyntipaikkojen 
vuokrat määrättiin 12). Joulukuusenjaikojen myyntipaikkoja oli jär-
jestettävä kaikille myyntipaikoille 50 mk:n vuokrasta paikalta koko myynti-
ajalta. 

Lautakunta hyväksyi 13) v. 1939 järjestettävät kengänkiilloituspaikat. 
Puhelinkioskit. Lautakunta päätti14) oikeuttaa Helsingin puhelin-

yhdistyksen asentamaan yksiosaiset puhelinkioskit Linnankoskenkadun 
ja Topeliuksenkadun risteykseen jalkakäytävän reunalle vastapäätä Hel-
singin osuuskaupan myymälää sekä Turuntielle jalkakäytävän reunalle 
tonttien n:ot 80 ja 82 rajaviivan kohdalle lokakuun 1 pistä 1939 alkaen 
180 mk:n vuosivuokrasta kummastakin paikasta erikseen sekä siirtämään 
Heikinkadun ajoteiden välissä olevat puhelinkioskit Heikinkadun läntiselle 
jalkakäytävälle asemakaavaosaston lähemmin osoittamalle paikalle loka-
kuun 1 pistä lukien ja Pohj. Esplanaadikadun ja Mikonkadun kulmassa 
olevan puhelinkioskin toiseen paikkaan samassa kulmauksessa. 

!) Kiint. lautak. 13 p. maalisk. 591 §. — 2) S:n 2 p. toukok. 1,022 §. — 3) S:n 
11 p. huhtik. 823 §. — 4) S:n 9 p. tammik. 68 — 5) S:n 21 p. elok. 1,558 § .— 
6) S:n 22 p. toukok. 1,173 §. — 7) S:n 17 p. huhtik. 878 §. — 8) S:n 13 p. helmik. 
340 §. — 9) S:n 13 p. maalisk. 590 §. — S:n 11 p. huhtik. 824 §. — l x) S:n 
23 p. tammik. 167 §. — 12) S:n 15 p. toukok. 1,125 § ja 13 p. marrask. 1,962 §. — 
13) S:n 9 p. tammik. 69 §. — 14) S:n 22 p. toukok. 1,171 §, 5 p. kesåk. 1,248 § 
ja 12 p. kesåk. 1,289 §. 

Kunnall. kert. 1939 2 1 
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Lauantaimajojen pystyttäminen. Lautakunta oikeutti ^ Helsingin 
poliisien yhdistyksen pystyttämään Lauttasaaresta vuokraamalleen n. s. 
Äbergin huvilan alueelle 12 lauantaimajaa kesäksi 1939 10 mk:n kuukausi-
vuokrasta majalta. 

Käyttövarat. V:n 1939 käyttövaroistaan lautakunta päätti myöntää 
m. m. 15,000 mk kaupungin omistamien rakennuskiinteistöjen valokuvaa-
mista varten 2) sekä 1,000 mk arviomiesten palkkioksi Luodon ravintolan 
ravintolakaluston arvioimisesta 3). 

Esityksiä kaupunginhallitukselle tehtiin m. m. asioista, jotka koskivat: 
yksinäisten tuberkuloottisten henkilöiden asuinrakennusten lämmittä-
jäntoimen lakkauttamista4); erikoisoikeuksien myöntämistä eräille vi-
ranhaltijoille 5); ikäkorotusten myöntämistä6); rakennusten palo vakuutta-
mista 7); eläkkeiden myöntämistä 8); sekä vuokramaksujen palauttamista 
tai alentamista 9). 

Lausuntoja kaupunginhallitukselle annettiin m. m. asioista, jotka koski-
vat: Kasarmitorin hallin yölämmittäjän toimen vakinaistamista 10); Kataja-
nokalla sijaitsevan kuorma-autoaseman sijoituspaikan muuttamista 11); 
toissijaisen luoton myöntämistä Korpivaara & Halla oy:lle 12); telt.taka-
toksen pystyttämistä Kaisaniemen ravintola-alueelle 13); korjaus- ja muu-
tostöitä Luodon ravintolassa 14), Kulosaaren kartanossa 15), Kaivohuoneen 
ravintolassa16) y. m. 17); laajennetun ravintola-, kioski- y. m. toiminnan 
järjestelyä olympiakisojen aikana 18); lisähuoneistotilan hankkimista raha-
toimistolle 19) ja työnvälitystoimistolle 20); huoneiston vuokraamista sähkö-
tarkastuslaitokselle korttelista n:o 216 a 2 1 ) ; kansainvälisten moottori-
veneiden nopeuskilpailujen järjestämistä Kaivopuiston edustalla 22); auto-
asemapuhelimien sijoittamista 23); suojelupäällikön määräämistä Länsi-
sataman ja Herttoniemen väestönsuojelulohkoille 24); valtion lihantar-
kastamon poistamista Etel. Makasiinikadun l:stä 25); eläkeanomuksia 26); 
linja-autoaseman järjestyssääntöehdotusta 27); retkeily talon hankkimista 
Helsinkiin tai retkeilymajahuoneiston laajentamista 28); sekä Luodon 
ravintolan ravintolakaluston ostamista kaupungille 29). 

7. Kiinteistötoimiston kansanpuisto-osaston toimialaan kuuluvat asiat 

Maa-alueiden vuokralleanto kansanpuistoista. Kivinokan kansanpuis-
tossa oleva Rälläkkäniemi sekä niemellä oleva kalastajatorppa päätet-

!) Kiint. lautak. 15 p. toukok. 1,122 §. — 2) S:n 20 p. helmik. 404 §. — 3) S:n 20 
p. marrask. 2,003 §. — 4) S:n 9 p. tammik. 65 §. — 5) S:n 30 p. tammik. 223 §, 
13 p. marrask. 1,964 § ja 20 p. marrask. 2,002 — 6) S:n 30 p. tammik. 224, 225 
ja 226 § sekå 20 p. marrask. 2,001 §. — S:.n 20 p. helmik. 401 §, 8 p. toukok. 
1,064 §, 22 p. toukok. 1,176 §, 24 p. heinåk. 1,463 § ja 6 p. marrask. 1,930 §.— 
8) S:n 3 p. huhtik. 773 §, 8 p. toukok. 1,065 § ja 5 p. kesåk. 1,249 §. — 9) S:n 
11 p. syysk. 1,664 ja 1,665 § sekå 25 p. syysk. 1,733 §. — 10) S:n 23 p. tammik. 
168 §. — 11) S:n 6 p. helmik. 283 §. — 12) S:n 27 p. helmik. 445 §. — 13) S:n 
24 p. huhtik. 947 S. — 14) S:n 13 p. maalisk. 584 §. — 15) S:n 13 p. maalisk. 
587 §. — 16) S:n 26 p. kesåk. 1,354 §. — S:n 3 p. huhtik. 774 §, 8 p. toukok. 
1,062 §, 21 p. elok. 1,559 §, 23 p. lokak. 1,870 § ja 27 p. marrask. 2,025 §. — 
18) S:n 23 p. maalisk. 667 §, 2 p. toukok. 1,023 ,1,024 ja 1,025 §, 19 p. kesåk. 1,323 § 
ja 26 p. kesåk. 1,359 — 19) S:n 27 p. maalisk. 710 §. — 20) S:n 13 p. marrask. 
1,956 §. — 21) S:n 5 p .kesåk. 1,251 § ja 7 p .elok. 1,513 §. — 22) S:n 3 p. huh-
tik. 776 §. — 23) S:n 26 p. kesåk. 1,355 ja 1,357 §. — 24) S:n 3 p. heinåk. 1,393 §. — 
25) S:n 4 p. syysk. 1,630 §. —- 26) S:n 18 p. svysk. 1,694 §. — 27) S:n 25 p. svysk. 
1,730 §. — 28) S:n 30 p. lokak. 1,908 ja 1,909 §. — 29) S:n 20 o. marrask. 1,999 §. 




