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man alueen välillä; Tuomarinkylän tilojen n:ot 1—7 yhdistämistä Tuo-
marinkylän kartano nimiseksi tilaksi1); sekä Helsingin matkailukartan 
myyntioikeutta 2). 

Lausuntoja kaupunginhallitukselle annettiin m.m. asioista, jotka koski-
vat: Helsingin kaupungin kartan myyntioikeutta ja kartan liittämistä 
uuteen puhelinluetteloon 3); palkanmaksusuorituksia reservin kertausharjoi-
tusten ajalta4); Oulunkylän rakennussuunnitelman paaluttamista5); sekä 
Puodinkylän vesialueen jakoa6). 

6. Kiinteistötoimiston talo-osaston toimialaan kuuluvat asiat 
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 -
ne i s to v u o k r a t t i i n . 

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 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 

II kaupunginvou-
din konttorin 
tarkkailuosasto7) 

Poliisilaitoksen o-
soite- ja passi-
toimisto 8) 

Kansanhuol tolau-
takunta 9) 

S:n 10) 

S:n ii) 

Lastentarhan joh-
tokunta 12) 

Puhtaanapitolai-
tos 13) 

Väestönsuoj elu-
keskus 14) 

Reserviläisten 
vuokra velko j en 
järjestely lauta-
kunta 

Ulosottolaitoksentark-
kaaja Y. Jansson 

Helsingin kirjatyönte-
kijäin yhdistys 

Atlas pankki 

Helsingin meijeriliike 
oy. 

Helsingin työväenyh-
distys 

Ab. Helsingfors salu-
hallar 

Ammattienedistämis-
laitos 

Uimahalli ov. 

Julius Tallberg oy. 

Turuntie n:o 16 A 

Siltavuorenkatu 
n:o 10 

Hallituskatu n:o 17 

Turuntie n:o 12 

Paasivuorenkatu 
n:o 5 

Unioninkatu n:o 15 

Töölönkatu n:o 28 

Yrjönkatu n:o 21B 

Aleksanterinkatu 
n:o 21 

1939, jouluk. 5 

1939, jouluk. 8 

fl940, helmik. 24 
\1940, kesäk. 1 
1940, marrask. 1 

1940, marrask. 1 

1940, kesäk. 1 

1940, helmik. 5 

1939, jouluk. 1 

1940, marrask. 1 

1940, kesäk. 1 
Vuokrasopimus 

voimassa 
toistaiseksi 

1940, kesäk. 1 
1941, kesäk. 1 
1941, kesäk. 1 sen 

jälk. 1 kk. irtis. 
jälk. ellei sitä 
irtis. viimeis-
tään huhtik. 
v. 1941 

1940, marrask. 12 

3 kk. irtis. jälk. 

1940, maalisk. 16 

1940, helmik. 29 

1942, kesäk Isen 
jälk. vuod. 
kerr. ja irtis. 
tammik. 

1,600 

5,000 

13,050 
11,600 
1,800 

4,800 
vuokra-

kaudelta 
2,000 

1,280 

184,500 
vuokra-

kaudelta 
8,500 

Vuokrasopimusten jatkaminen. Kaupungin virastoja ja laitoksia varten 
vuokrattuja huoneistoja koskevia vuokrasopimuksia lautakunta päätti 
jatkaa 19 tapauksessa16). 

!) Kiint. lautak. 25 p. marrask. 1,508 §. — 2) S:n 30 p. jouluk. 1,685 §. — 
3) S:n 12 p. elok. 938 ja 939 § . — 4 ) S:n 12 p. elok. 942 §, 15 p. lokak. 1,246 § ja 
28 p. lokak. 1,343 §. — 5) S:n 26 p. elok. 999 §.' — 6) S:n 15 p. lokak. 1,245 §. — 
7) S:n 12 p. helmik. 137 §. — 8) S:n 15 p. tammik. 54 §. — 9 ) S:n 11 p. maalisk. 
210 §. — 10) S:n 28 p. lokak. 1,349 §. — n ) S:n 28 p. lokak. 1,350 § ja 4 p. mar-
rask. 1,393 §. — 12) S:n 27 p. maalisk. 252 § ja 8 p. huhtik. 297 §. — 1 3 ) S:n 12 p. 
helmik. 138 § ja 27 p. maalisk. 259 §. — S:n 8 p. huhtik. 315 §. — 15) S:n 28 p. 
lokak. 1,348 §. — 16) S:n 11 p. maalisk. 204, 205, 206, 207 ja 208 §, 27 p. maa-
lisk. 253, 256, 257 ja 258 §, 8 p. huhtik. 296, 298, 299 ja 301 §, 15 p. huhtik. 345 §, 
22 p. huhtik. 379, 380 ja 381 § ja 27 p. toukok. 573 ja 574 §. 
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Huoneiston luovuttaminen elintarvikekorttien jakelua varten. Hyväksyt-
tiin *) talo-osaston toimenpide vuokrata kansanhuoltolautakunnalle elintar-
vikekorttien jakelua varten 52 m 2:n suuruinen lattia-ala Vallilan työväen -
asuntojen kerhohuoneistosta lokakuun 8 p:stä lukien toistaiseksi 50 mk:n 
päivävuokrin lämpöineen ja valoineen ehdoin, että vuokrattua tilaa käy-
tettiin ainoastaan päivisin enintään klo 17 saakka. 

Huoneistojen luovuttaminen Suomen huollon terveydenhoitotoimistolle. Kau-
punginhallituksen tekemän päätöksen nojalla kiinteistölautakunta 
päätti 2) luovuttaa vuokravapaasti Suomen huollon terveydenhoitotoimi-
kunnalle Kalmistokadun 5:stä 5 huonetta ja keittiön käsittävän huoneis-
ton siirtoväen sairastupaa varten kertomusvuoden kesäkuun 16 p:n ja 
joulukuun 31 p:n väliseksi ajaksi. Lisäksi talo-osasto oikeutettiin3) vuok-
raamaan edellä mainitulle toimistolle keskikerros Toukolan rantakorttelin 
talosta n:o 4 siitä alkaen, jolloin rakennus joutui Oy. Arabian hallin-
nasta kaupungin omaisuudeksi, joulukuun 31 p:ään 1941, 2,000 mk:n 
kuukausivuokrin ilman lämpöä ja valoa. 

Huvilan luovuttaminen Suomen punaisen ristin invaliidiosastolle. Kau-
punginhallituksen tekemän päätöksen4) nojalla päätettiin5) peruuttaa 
vuokrasopimus, jolla siirtoväen huollon toimistolle kesäkuun 1 p:stä 1940 
lukien oli vuokrattu Länt. Puistotien 6:ssa sijaitseva huvila ja vuokrata 
huvila Suomen punaisen ristin invaliidiosastolle heinäkuun 16 p:n 1940 
ja kesäkuun 1 p:n 1941 väliseksi ajaksi 120 mk:n vuosivuokrin ehdoin, että 
vuokraaja omalla kustannuksellaan teetti huvilassa tarpeellisiksi katsoman-
sa korjaukset, jotka vuokrakauden päätyttyä korvauksetta jäivät kaupun-
gin omaisuudeksi, ja ettei kaupunki kustantanut rakennuksessa minkään-
laisia korjauksia. 

Yleisen ammattilaiskoulun luokkahuoneiden käyttöoikeus. Suomen hotelli-
ja ravintolakoulun sallittiin 6) käyttää Kansakoulukadun 3:ssa olevia yleisen 
ammattilaiskoulun luokkahuoneita sekä valmistavan tyttöjen ammatti-
koulun laboratoriokeittiötä tietopuolista opetusta varten ehdoin, että kou-
lun taholta sovittiin huoneiden lukumäärästä ja käyttöajasta kyseisten 
opetuslaitosten ja talo-osaston päällikön kanssa ja suoritettiin tästä oikeu-
desta korvauksena lämmöstä 3 mk m2:ltä kaupunginkassaan sekä lisäksi 
valosta ammattiopetuslaitosten johtokunnalle, siivoamisesta siivoojalle ja 
vahtimestarin työstä vahtimestarille. 

Huoneen vuokraaminen Suomalaiselle partiopoikaliitolle. Suomalaiselle 
partiopoikaliitolle päätettiin7) vuokrata yksi suuri huone sekä kaksi pie-
nempää varastohuonetta Ullanlinnan kylpylaitoksesta syyskuun 1 p:stä 
lukien 14 p:n molemminpuolisin irtisanomisajoin nimellisin 10 mk:n kuukau-
sivuokrin ehdoin, ettei kaupunki suorittanut huoneissa minkäänlaisia kor-
jauksia, vaan vuokralaisen oli omalla kustannuksellaan korjattava ja uusit-
tava tulisijatkin, mikäli niin tarvittiin. 

Luodon ravintolarakennuksen vuokraaminen. Lautakunta päätti8) va-
pauttaa Ab. Rich. Enberg nimisen yhtiön Luodon ravintolarakennusta kos-
kevasta vuokrasopimuksesta, joka oli voimassa joulukuun 31 p:ään 1942, 
tammikuun 1 p:stä 1940 lukien, sekä samoin Helsingin osakepankin maini-

x) Kiint. lautak. 15 p. lokak. 1,251 §. — 2) S:n 29 p. heinäk. 875 §. — 3 ) S:n 
15 p. lokak. 1,252 §. — 4) Ks. tämän kert, s. 211. — 5) Kiint. lautak. 5 p. elok 
910 §. — 6) S:n 19 p. elok. 970 §. — 7) S:n 19 p. elok. 971 §. — 8) S:n 6 p. tou-
kok. 463 §, 14 p. toukok. 491 §, 27 p. toukok. 571 §, 10 p. kesäk. 666 § ia 19 p 
elok. 969 §. J K 
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tun yhtiön vuokramaksujen ja vuokraehtojen täyttämiseksi antamastaan 
takuusitoumuksesta ja vuokrata ravintolan kesäksi 1940 yhtiölle 1,000 
mk:n etukäteen maksettavin nimellis vuokrin ja muuten yhtiön ehdottamin 
ehdoin, että liikenneyhteydet järjestettiin suoraan Kaivopuiston rannasta 
Luodolle, että kaupunki suoritti tavanmukaisen kevätsiivouksen Luodolla, 
että kaupunki suoritti pienehkön kahvikéittiön korjauksen sekä että yhtiö 
oikeutettiin saarella pitämään sikoja, jotka ruokittaisiin sen keittiön ruoan-
jätteillä, antaen päätöksestään kaupunginhallitukselle sen pyytämän seli-
tyksen. Peruuttaen päätöksensä vuokrasopimuksen lakkauttamisesta ja 
vuokran alentamiesta kesäkaudelta 1940 kiinteistölautakunta päätti sit-
temmin ilmoittaa Helsingin osakepankille, että sen Ab. Rich. Enberg nimi-
sen yhtiön puolesta asettama pankkitakaus oli edelleen voimassa ja että 
takauksesta käyttämättä oleva määrä, 37,978: 40 mk, oli suoritettava kau-
punginkassaan yhtiön vuokravelan lyhennyksenä. Kaupunginlakimiehen 
tehtäväksi annettiin jäljelle jäävän vuokravelan valvominen yhtiön 
konkurssissa 1). 

Kaivohuoneen vuokraaminen filmausta varten. Lautakunta päätti 2) 
vuokrata Kaivohuoneen filmausta varten Tarmo filmi oy:lle marraskuun 
16 p:n 1940 ja helmikuun 28 p:n 1941 väliseksi ajaksi 3,000 mk:n kuukausi-
vuokrin ehdoin, että yhtiö asetti 150,000 mk:n pankkitakuun mahdollisesti 
rakennuksessa aikaansaamiensa vahinkojen korvaamisen ja vuokran maksa-
misen vakuudeksi, palovakuutti rakennuksen vuokra-ajaksi omalla kustan-
nuksellaan talo-osaston hyväksymästä arvosta ja osaston määräämin eh-
doin sekä sopi kirjallisesti ennen vuokra-ajan alkamista H. Johansson & 
Co kommanditbolag nimisen yhtiön kanssa sen omistaman, Kaivohuoneella 
olevan irtaimiston mahdollisesta korvaamisesta ja palo vakuutusmaksuista. 

Esplanaadikappelin lautakunta päätti3) vuokrata syyskuun 17 p:n 
ja 18 p:n väliseksi ajaksi Helsingfors svenska Marthaförening nimiselle 
yhdistykselle sieninäyttelyä varten 100 mk:n päivävuokrin siten, että vuok-
raajalla oli oikeus yhtenä päivänä ennen näyttelyä ja yhtenä päivänä näyt-
telyn jälkeen käyttää kappelirakennusta ehdoin, että näyttelyn järjestäjä 
sopi valaistuksesta Oy. Esplanaadikappelin kanssa, toimitti perusteellisen 
puhdistuksen niin hyvin rakennuksen sisä- kuin ulkopuolellakin heti näyt-
telyn päätyttyä sekä korvasi kaiken näyttelyn ehkä aiheuttaman vahingon 
joko kaupungille tai Oy. Esplanaadikappelille. 

Veduta nimisen kahvilarakennuksen Kaivopuistossa lautakunta päätti 4) 
vuokrata edelleen kuluvan vuoden kesäkaudeksi rouva O. Suhoselle entisin 
ehdoin ja entisin 40,000 mk:n vuokrin. 

Annalan kartanon päärakennus. Lautakunta päätti5) vuokrata Ken-
raali Mannerheimin lastensuojeluliiton Helsingin osastolle Annalan karta-
non päärakennuksen lukuunottamatta n.s. palvelijan huonetta, lokakuun 
1 p:stä lukien, 2,600 mk:n kuukausivuokrin ilman lämpöä ja valoa. 

N.s. kaartintorpan vuokraaminen. Lautakunta päätti6) oikeuttaa 
talo-osaston vuokraamaan n.s. kaartintorpan puolustuslaitokselle lokakuun 
16 p:stä lukien 3,000 mk:n kuukausivuokrin ehdoin, että vuokraaja omalla 
kustannuksellaan huolehti rakennuksen ja sitä ympäröivän puutarhan kun-
nossapidosta sekä kaikista sisäkorjauksista, joten kaupungin kustannetta-
viksi jäivät ainoastaan rakennuksen ulkokorjaukset. 

x) Yrt. tämän kert. s. 212. — 2) Kiint. lautak. 11 p. marrask. 1,429 §. — 3) S:n 
16 p. syysk. 1,111 §. — 4) S:n 15 p, huhtik. 337 § ja 27 p. toukok. 572 §. — 5) S:n 
23 p. syysk. 1,138 §. — 6) S:n 15 p. lokak. 1,249 §. 
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Kunnalliset työväenasunnot. Päätettiin1), että kunnallisista työväen-
asunnoista vuokrattaisiin toistaiseksi huoneistoja myöskin evakuoitujen 
seutujen lapsirikkaille perheille. 

Kunnallisten työväenasuntojen kerhokeskukselle myönnettiin2) ker-
hotoimintaa varten 7,576 mk, josta m.m. 3,780 mk 20 kerholaisen lähettä-
miseksi kesäleirille. 

Mahogany oy:n rakennus. Talo-osasto oikeutettiin 3) vuokraamaan 
se osa Mahogany oy:n rakennuksesta, joka jäi Itämerenkadun tulevan jat-
keen alueelle ja joka nyttemmin oli katsottava kaupungin omaisuudeksi, 
sekä pihamaan käyttöoikeuden Oy. Puukaasu-huolto abille lokakuun 1 
p:stä lukien 1 kuukauden molemminpuolisin irtisanomisajoin 1,500 mk:n 
kuukausivuokrin. 

Leppäsuon alue n:o 68 A. Lautakunta päätti4) anomuksesta myöntää 
Siemen oy:lle 75 %:n vuokranalennuksen sen Leppäsuon alueelta n:o 68 A 
vuokraamasta puutarha-alueesta ja alueella olevista rakennuksista tammi-
kuun 1 p:n ja maaliskuun 31 p:n 1940 väliseltä ajalta ehdoin, että yhtiö 
peruutti aikaisemman, puheena olevaa aluetta koskevan irtisanomisensa 
suostuen siihen, että vuokrasopimus jatkui lokakuun 1 p:ään 1940 saakka. 
Siemen oy:n haluttua sittemmin jatkaa vuokrasuhdettaan, päätti5) lau-
takunta, että, koska yhtiö ei ollut hyväksynyt kiinteistölautakunnan edellä 
mainitsemia ehtoja vuokran alentamisesta tammikuun 1 p:n ja maaliskuun 
31 p:n väliseltä ajalta, vaan irtisanonut vuokrasopimuksensa päättyväksi 
kesäkuun 30 p:nä 1940 ja siitä huolimatta katsonut olevansa oikeutettu 
anomaan vuokranalennusta, kaupunki tuli vaatimaan täyden vuokran tam-
mikuun 1 p:n ja kesäkuun 30 p:n väliseltä ajalta, että yhtiön ehdotus vuok-
rasuhteen jatkamisesta heinäkuun 1 p:n 1940 jälkeen sekä 48,000 mk:n 
että 75,000 mk:n vuosivuokrin hylättiin, sekä, että mikäli yhtiö katsoi ole-
vansa oikeutettu korvauksen saamiseen rakennuksissa suorittamistaan pa-
rannuksista, oli sen poismuuttaessaan esitettävä niistä selvitys. 

Sittemmin hyväksyttiin 6) Siemen oy:n esittämät korvausvaatimukset 
erinäisistä suorittamistaan perusparannuksista Leppäsuon 68 A:ssa, minkä 
lisäksi päärakennuksen perähuoneessa oleva korkkimatto päätettiin lunas-
taa kaupungille 2,000 mk:n hinnasta oikeuttaen talo-osasto korvauksiin 
käyttämään yhteensä 17,950:25 mk korjausmäärärahoistaan. 

Puheena olevalta yhtiöltä kaupungin vuokrasaatava, joka rahatoimis-
tosta saadun tiliotteen mukaan kesäkuun 30 p:nä 1940 oli 37,949: 75 mk, 
ja johon lisäksi tuli syyskuun 20 p:ään asti laskettu korko, 1,366: 30 mk, 
yhteensä siis 39,316: 05 mk, päätettiin 7) jättää, oikeudenkäyntikulut huo-
mioiden, kaupunginlakimiehen toimesta asianomaisilta uloshaettavaksi. 

Edellä mainittu Leppäsuon alue n:o 68 A rakennuksineen päätettiin 8) 
sittemmin vuokrata puutarhuri O. Steniukselle heinäkuun 1 p:stä lukien 
toistaiseksi 6 kuukauden irtisanomisajoin 50,000 mk:n vuosivuokrin ehdoin, 
että puutarhuri Stenius asetti 25,000 mk:n suuruisen pankkitakuun vuok-
ran maksamiseksi. 

Annalan kartanon viljelysmaiden vuokraaminen. Lautakunta päätti9) 
vuokrata kersantti V. O. Liemolalle Annalan kartanon viljelysmaat ja tar-

Kiint. lautak. 27 p. maalisk. 251 §. — 2) Taloj. 10 p. kesäk. 89 §, 17 p. 
kesäk. 95 §, 21 p. lokak. 193 § ja 9 p. jouluk. 202 ja 210 §. — 3) Kiint. lautak. 
23 p. syysk. 1,147 §. — 4) S:n 15 p. tammik. 60 §> 15 p. huhtik. 333 § ja 6 p. 
toukok. 458 §. — 5) S:n 27 p. toukok. 570 §. — 6) S:n 3 p. kesäk, 633 § — 7 ) S:n 
23 p. syysk. 1,136 §. — 8) S:n 1 p. heinäk. 766 §. — 9) S:n 29 p. huhtik. 424 §. 



•351 III. Kiinteistölautakunta 

koitukseen tarvittavat rakennukset kertomusvuoden toukokuun 1 p:stä 
lukien joulukuun.31 p:ään, minkä jälkeen vuokrasopimus jatkui vuoden ker-
rallaan ellei sitä irtisanottu viimeistään 3 kuukautta ennen kalenterivuoden 
päättymistä, 12,000 mk:n vuosivuokrin. 

Kulosaaren kartano. Lautakunta p ä ä t t i s u o s t u a Helsingin kunnan-
työntekijäin keskustoimikunnan anomukseen saada vuokrata Kulosaaren 
kartanosta huoneita siirtoväkeen kuuluville kunnantyöntekijoille ehdoin, 
ettei yhdistys kantanut huoneista mitään vuokraa ja ettei vuokralaisilta 
lämmöstä ja valosta kannettu suurempaa korvausta kuin yhteensä 4 mk 
m2:ltä kuukaudessa. 

Leppävaaran uuden päärakennuksen vastainen käyttö. Päätettiin2) 
antaa talo-osaston tehtäväksi tutkituttaa Leppävaaran uuden päärakennuk-
sen vedensaantimahdollisuuksia ja, mikäli ne osoittautuivat hyviksi, hank-
kia kustannusarvio yleisten töiden lautakunnalta tarpeellisista muutos- ja 
korjaustöistä sielullisesti sairaiden miesten keskuskodin sijoittamiseksi ra-
kennukseen. 

Vesijohdon asentaminen Punamäki 16:een. Talo-osasto oikeutettiin3) 
laittamaan vesi- ja viemärijohto Ruskeasuon Punamäki 16:ssa sijaitsevaan 
metsänvartijan asuinrakennukseen käyttäen kustannusten suorittamiseksi 
muista korjauksista säästyviä korjausmäärärahojaan. 

Oikeus kesämajojen pitämiseen. Lautakunta päätti 4) myöntää Helsin-
gin poliisien yhdistykselle oikeuden pystyttää 11 kesämajaa kaupungilta 
vuokraamalleen n.s. Åbergin huvila-alueelle Lauttasaareen, n. 50 m:n pää-
hän huvilasta ehdoin, että alueella noudatettiin kansanpuistojen järjestys-
sääntöjä. Vuokra määrättiin 10 mk:ksi kuukaudessa majalta. 

Kasteluveden ottaminen ent. teurastamon alueelta. Krematorion luona 
olevien puutarhapalstojen vuokraajille myönnettiin 5) oikeus ottaa vettä 
ent. teurastamon alueella olevasta vesipostista sisältyen siitä suoritettava 
maksu palstojen vuokraan. 

Ullanlinnan kylpylaitoksen sähköjohtojen korjaaminen. Talo-osasto oikeu-
tettiin 6) kuluvana vuonna säästyneillä korjausmäärärahoilla teettämään 
sähköjohtojen korjaustyöt Ullanlinnan kylpylaitoksen huoneistossa. 

Hyväksytyt piirustukset. Lautakunta päätti7) hyväksyä Suomen filmi-
teollisuus oy:n Fredrikinkadun 46—54:stä vuokraaman filmistudiohuoneis-
ton välikaton osittaiseksi korottamiseksi laaditut muutostyöpiirustukset 
velvoittaen yhtiön antamaan kaupungille 50,000 mk:n pankkitalletus-
takuun siitä, että yhtiö vaadittaessa omalla kustannuksellaan suoritti 
tarpeelliset muutostyöt huoneiston jälleen nykyiselleen saattamiseksi. Sa-
moin päätettiin 8) hyväksyä muutospiirustukset Sörnäisten rantatien 2:een 
järjestettävää kaupungin kuorma-autojen autotallia varten sekä muutos-
piirustukset kerroskeskuslämmityslaitteen asentamista varten Suomen 
filmiteollisuus oy:n Fredrikinkadun talosta n:o 46—54 vuokraamaan huo-
neistoon9). 

Ratsastushallin palovakuuttaminen. Lautakunta päätti10) antaa talo-
osaston tehtäväksi palo vakuuttaa ratsastushallin sen rakenteilla oloajaksi 
kuukaudeksi kerrallaan, 6,750,000 mk:sta, siksi kunnes hallirakennus urakka-

!) Kiint. lautak. 16 p. syysk. 1,109 §. — 2 ) S:n 15 p. lokak. 1,247 §. — 3 ) S:n 
29 p. heinäk. 876 §. — 4) S:n 14 p. toukok. 485 §. — 5) S:n 29 p. heinäk. 879 § 
ja 21 p. lokak. 1,292 §. — 6) S:n 23 p. syysk. 1,139 §. — 7) S:n 20 p. toukok. 
533 §..— 8) S:n 27 p. toukok. 576 §. — 9) S:n 15 p. heinäk. 831 § ja 18 p. hei-
näk. 843 §. — 10) S:n 8 p. huhtik. 316 §. 
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sopimuksen mukaisesti oli lopullisesti valmis, jonka jälkeen se samoin kuin 
j o valmiit tallit ehdotettiin jätettäväksi palo vakuuttamatta. 

Linja-autoaseman vuokraehdot. Lautakunta päätti1) myöntyä Oy. Matka-
huolto ab:n anomukseen yhtiön vuokraaman linja-autoaseman vuokraehto-
jen lieventämiseksi siten, että myönsi yhtiölle oikeuden toistaiseksi kuukau-
sittain etukäteen maksaa linja-autoaseman vuokran, vuokrata yhtiölle Rau-
tatientorilla olevan asemakioskin huhtikuun 1 p:stä 1940 lukien maaliskuun 
31 p:ään 1941 1 kuukauden irtisanomisajoin 120 mk:n vuosivuokrin, sekä 
suostua siihen, että yhtiön vuokramaksun vakuudeksi kaupungin haltuun 
jättämän 50,000 mk:n suuruisen pankkitalletuksen sisältö käytettiin linja-
autoaseman tämän vuoden ensineljänneksen vuokran maksamiseen. 

Fredrikinkadun ratsastusmaneesi ja talli. Lautakunta päätti2) vapauttaa 
Helsingin ratsastajat nimisen yhdistyksen Fredrikinkadun 46—54:ssä 
sijaitsevan ratsastusmaneesin vuokrasitoumuksesta marraskuun 1 p:stä 
1939 lukien ja samoin Keskustalli oy:n Fredrikinkadun 65:ssä sijaitsevan 
tallin vuokrasitoumuksesta samasta päivästä lukien ehdottaen kaupungin-
hallitukselle, että ratsastusmaneesin vuokra marras—joulukuulta 1939, 
yhteensä 800 mk, ja tallin vuokra samoin, yhteensä 1,000 mk, poistettaisiin, 
ja ettei tapahtuneista hevosten majoituksista puheena oleviin suojiin perit-
täisi puolustuslaitokselta vuokraa. Maanviljelijäin maitokeskus oy:ltä pää-
tettiin periä tallin vuokrana 21 päivältä joulukuussa 1939 350 mk ja kansan-
huoltolautakunnalta siirtokarjan sijoitukseen käytetyltä tammikuun 5 p:n 
ja helmikuun 29 p:n 1940 väliseltä ajalta tallin vuokrana 935 mk ja ratsas-
tusmaneesin vuokrana 750 mk eli yhteensä 1,685 mk. 

Puhelinkioskipaikkojen vuokrat. Kaikkien puhelinkioskipaikkojen vuosi-
vuokra päätettiin3) korottaa tammikuun 1 p:stä 1941 lukien 600 mk:ksi. 

Vuokramaksun alentaminen. Ullanlinnan kylpylaitosrakennuksesta vuok-
rattujen huoneistojen vuokrat päätettiin4) alentaa 25 %:lla tammikuun 1 
pistä 1941 lukien. 

Lisäksi tehtiin joukko päätöksiä5), jotka koskivat poikkeuksellisten 
•olojen vuoksi esitettyjä vuokramaksun alennusanomuksia y.m. vuokrasuh-
de järjestelyjä. Alennusanomusten ratkaiseminen annettiin 6) talo jaoston 
tehtäväksi. 

Väestönsuojelukeskuksen käytössä olleiden huoneistojen vuokrausten hyväk-
syminen. Sen johdosta, että väestönsuojelukeskus kaupunginhallituksen 
tekemän päätöksen perusteella oli lautakunnan hyväksyttäväksi alista-
nut 55 vuokrausta, jotka koskivat keskuksen käytössä olleita huoneistoja, 
lautakunta puolestaan päätti7) hyväksyä puheena olevat vuokraukset. 

Kauppahallit. Vuoden kuluessa vuokrattiin huutokaupalla 20 Kauppa-
torin hallin myymälää yhteensä 9,895 mk:n kuukausivuokrin8), 15 Kasarmi-
torin hallin myymälää yhteensä 5,490 mk:n kuukausivuokrin 9), 14 Haka-

l) Kiint. lautak. 22 p. huhtik. 386 §. — 2) S:n 14 p. toukok. 482 §. — 3) S:n 
•9 p. syysk. 1,059 §. — 4) S:n 30 p. jouluk. 1,687 §. — 5) S:n 12 p. helmik. 
139, 140, 141, 142 ja 157 §, 8 p. huhtik. 308 § ja 27 p. toukok. 580 § sekä taloj. 
11 p. maalisk. 1, 2 ja 4 §, 27 p. maalisk. 15 §, 29 p. huhtik. 55 §, 14 p. toukok 
63 ja 69 § ja 15 p. heinäk. 112 §. — 6) Kiint. lautak. 11 p. maalisk 217 § — 
~7) S:n 15 p. huhtik. 336 §, 22 p. huhtik. 385 §, 29 p. huhtik. 434, 435, 436 ja 
437 §, 6 p. toukok. 459 ja 460 §, 14 p. toukok. 486 ja 492 §, 20 p. toukok. 535 
ja 536 §, 27 p. toukok. 575, 578 ja 579 § ja 17 p. kesäk. 712 §. — 8) Taloj 27 p 
maalisk. 16 ja 19 §, 15 p. huhtik. 45 §, 29 p. huhtik. 59 §, 15 p heinäk 119 § 
-5 p. elok. 160 § ja 21 p. lokak. 194 §. — •) S:n 11 p. maalisk. 6 §, 27 p maa-
lisk. 17 ja 20 §, 15 p. huhtik. 47 § ja 29 p. huhtik. 60 §. 
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niementorin hallin myymälää yhteensä 2,145 mk:n kuukausivuokrin x) ja 
11 Hietalahdentorin hallin myymälää yhteensä 1,875 mk:n kuukausi-
vuokrin 2). 

Kauppatorin hallin kauppiaiden yhteisestä anomuksesta päätettiin3) 
alentaa hallin voimassaolevia kuukausivuokria 20 %:lla tammikuun 1 pistä 
1941 lukien toistaiseksi. 

Kauppatorin hallin sulkemisajaksi määrättiin 4) klo 17 kesäkuun 1 p:n 
ja elokuun 31 p:n välisenä aikana. 

Torikauppa. Lautakunta päätti 5) perustaa Kauppatorille keisarinnan-
kiven kohdalle paperinmyyntipaikan, jonka vuokraksi määrättiin 75 mk 
kuukaudessa, oikeuttaen talo-osaston vuokraamaan paikan leskirouva L. 
Hyytiäiselle omatekoisten kantopussien myyntiä varten. 

Lautakunta päätti6) vuokrata A. Bergmanille Hakaniementorilta halli-
ja torikaupan valvojan lähemmin osoittamasta paikasta myyntipaikan pa-
peritavaran myyntiä varten 130 mk:n kuukausivuokrin yleisin toripaikkoja 
koskevin vuokraehdoin. 

Julkisella huutokaupalla vuokrattiin Kauppatorilta v:ksi 1941 4 kiin-
teätä perunanmyyntipaikkaa yhteensä 1,000 mk:n vuokrin 7) sekä 22 kiin-
teästä puutarhatuotteiden myyntipaikasta 15 paikkaa yhteensä 7,500 mk:n 
vuokrin 8). 

Lautakunta päätti 9) sallia kaikkien niiden kaupungin torien sekä hedel-
mä« että marjakauppiaiden, joiden paikkavuokra oli 195 mk kuukaudessa, 
toistaiseksi myydä vuokraamiltaan toripaikoilta kaikkia hedelmiä ja marjoja. 

Virvoitusjuomakioskit ja vaunupaikat päätettiin10) vuokrata v:ksi 1940 
julkisella huutokaupalla ja vahvistettiin niiden alimmat vuokrat. Pidetyssä 
huutokauppatilaisuudessa 43 tarjotusta virvoitusjuomakioskista vuokrat-
tiin u ) 2 yhteensä 19,500 mk:n vuokrin ja heti huutokaupan jälkeen 14 
virvoitusjuomakioskia yhteensä 131,000 mk:n vuokrin. Myöhemmin vuok-
rattiin12) lisäksi 16 virvoitusjuomakioskia yhteensä 194,628: 75 mk:n vuok-
rin. 

Vantaanjoen Pikkukoskella oleva virvoitus juoma vaunupaikka päätet-
tiin13) vuokrata herra L. Koskiselle heinäkuun 15 p:n ja lokakuun 15 p:n 
väliseksi ajaksi 250 mk:n vuokrin koko vuokrakaudelta. 

Makkaranmyyntipaikat v:ksi 1940 määrättiin 14) ja vahvistettiin niiden 
alimmat kuukausivuokrat. Pidetyssä huutokauppatilaisuudessa 39 tarjo-
tusta makkaranmyyntipaikasta vuokrattiin 15) 26 myyntipaikkaa yhteensä 
35,930 mk:n vuokrin. Huutokaupan jälkeen ja myöhemmin vuokrattiin16) 
lisäksi 8 paikkaa yhteensä 11,450 mk:n vuokrin. Yhden makkaranmyynti-
paikan huutokauppatarjous peruutettiin17), yksi vuokrasopimus purettiin18) 

Taloj. 27 p. maalisk. 18 ja 21 §, 15 p. huhtik. 46 §, 29 p. huhtik. 61 §, 
5 p. elok. 161 § ja 23 p. syysk. 185 §. — 2) S:n 29 p. huhtik. 62 §, 15 p. heinäk. 
120 §, 5 p. elok. 162 §, 23 p. syysk. 186 § ja 21 p. lokak. 196 §. — 3) Kiint. 
lautak. 16 p. jouluk. 1,641 § .— 4 ) S:n 27 p. toukok. 577 §. — 5) S:n 20 p. toukok. 
538 §. — 6) S:n 15 p. heinäk. 836 §. — 7) S:n 18 p. marrask. 1,480 § ja 25 p. 
marrask. 1,513 §. — 8) S:n 18 p. marrask. 1,481 § ja 25 p. marrask. 1,512 §. — 
•) S:n 15 p. heinäk. 828 §. — 10) S:n 8 p. huhtik. 293 §. — S:n 22 p. huhtik. 
378 §. — 12) S:n 29 p. huhtik. 430 §, 6 p. toukok. 461 §, 14 p. toukok. 487 §, 
3 p. kesäk. 631 §, 17 p. kesäk. 713, 714 ja 717 §, 1 p. heinäk. 769 § ja 8 p. heinäk. 
812 ja 813 §. — 13) S:n 15 p. heinäk.' 835 §. — 14) S:n 8 p. huhtik, 291 §. — 
15) S:n 22 p. huhtik. 375 §. — 16) S:n 22 p. huhtik. 375 §, 29 p. huhtik. 431 §, 
3 p. kesäk. 632 § ja 5 p. elok. 914 §. — 17) S:n 14 p. toukok. 489 §. — 18) S:n 
15 p. heinäk. 829 

Kunnall. kert. 1940 23 
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kahden kuukauden kuluttua ja yksi makkaranmyyntipaikka vaihdettiin 
toiseen 1). 

Makkaranmyyjien päätettiin2) sallia myydä makkaroita vapun- ja 
uudenvuodenpäivien vastaisina öinä klo 21—5 välisenä aikana. 

V:ksi 1941 päätettiin3) makkaranmyyntipaikat vuokrata julkisella 
huutokaupalla. Pidetyssä huutokauppatilaisuudessa vuokrattiin4) 39 
makkaranmyyntipaikasta ainoastaan Töölöntorin makkaranmyyntipaikka 
1,060 mk:n kuukausivuokrin, mutta tarjous peruutettiin 5). Muista myynti-
paikoista ei tehty 4) tarjouksia. 

Kaikille makkaranmyyntipaikkojen vuokraajille päätettiin 6) suorittaa 
takaisin joulukuun vuokrat, yhteensä 46,240 mk, sekä jättää makkaran-
myyntipaikkojen vuokraaminen v:ksi 1941 toimittamatta siksi, kunnes 
elintarviketilanne teki niiden vuokraamisen mahdolliseksi. 

J äätelönmyyntipaikat kesäksi 1940 määrättiin 7) ja vahvistettiin niiden 
alimmat vuokrat. Pidetyssä huutokauppatilaisuudessa ei vuokrattu yhtään 
paikkaa. Myöhemmin vuokrattiin 8) Aleksanterin- ja Heikinkadun kulmassa 
oleva jäätelönmyyntipaikka elokuun 15 p:n ja lokakuun 15 p:m väliseksi 
ajaksi yhteensä 7,278 mk:n vuokrin. 

Hedelmien myyntipaikat kesäksi 1941 vahvistettiin sekä määrättiin 
myyntipaikkojen alimmat vuokrat. Julkisella huutokaupalla vuokrattiin 9) 
kaikkiaan 5 myyntipaikasta 2 myyntipaikkaa yhteensä 3,900 mk:n vuokrin. 
Lisäksi lautakunta päätti10) perustaa kuluvaksi myyntikaudeksi yhden 
uuden hedelmänmyyntipaikan Hämeentien ja Mäkelänkadun kulmaan, 
sillan ääreen, määräten sen vuokraksi 912 mk heinäkuun 15 p:n ja lokakuun 
15 p:n väliseltä ajalta. 

Kukkien myyntipaikat kesäksi 1940 määrättiin ja vahvistettiin myynti-
paikkojen alimmat vuokrat. Julkisella huutokaupalla vuokrattiin u ) kaik-
kiaan 12 myyntipaikasta 5 paikkaa yhteensä 72,150 mk:n vuokrin sekä huu-
tokaupan jälkeen 4 paikkaa yhteensä 24,395: 05 mk:n vuokrin. 

Kukkakauppiaiden päätettiin12) sallia harjoittaa kauppaa vapunaattona 
klo 24 saakka ja vappuaamuna klo 6 alkaen. 

Valokuvauspaikat. Valokuvauspaikat määrättiin kesäksi 1940 sekä vuok-
rattiin13) kaikki 13 paikkaa julkisella huutokaupalla yhteensä 14,400 mk:n 
vuokrin. Lisäksi päätettiin 14) vuokrata ilman huutokauppaa valokuvaus-
paikka Viipurista siirtyneelle valokuvaaja Ketolalle Topeliuksen-, Mei-
lahden- ja Humalistokadun risteyksestä, puiston puolelta, 300 mk:n vuokrin 
marraskuun 15 p:ään 1940 saakka. 

Sanomalehtien myyntipaikat v:ksi 1940 määrättiin 15). 
Joulukuusien myyntipaikat. Joulukuusien myyntipaikat määrättiin ie). 

Samalla vahvistettiin toreilla olevien myyntipaikkojen vuokra 50 mk:ksi 
ja muilla kaupungin alueilla olevien myyntipaikkojen vuokra 100 mk:ksi 
vuorokaudelta sekä joulukuusenjaikojen myyntipaikkojen vuokra 50 mk:ksi 
myyntipaikalta koko myyntiajalta. 

i) Kiint. lautak. 14 p. toukok. 489 §. — 2) S:n 29 p. huhtik. 429 §. — 3) S:n 
28 p. lokak. 1,351 §. — 4) S:n 2 p. jouluk. 1,568 §. — 5) S:n 16 p. jouluk. 1,643 §. — 
6) S:n 23 p. jouluk. 1,675 §. — 7) S:n 8 p. huhtik. 292 § ja 22 p. huhtik. 376 §. — 
8) S:n 12 p. elok. 947 §. — 9) S:n 8 p. huhtik. 290 § ja 22 p. huhtik. 373 §. — 10) S:n 
15 p. heinäk. 833 §. — u ) S:n 8 p. huhtik. 289 §, 22 p. huhtik. 372 §, 29 p. 
huhtik. 432 §, 29 p. heinäk. 877 § ja 19 p. elok. 974 §. — 12) S:n 29 p. huhtik. 
428 §. — 13) S:n 8 p. huhtik. 288 §, 22 p. huhtik. 374 ja 391 §. — S:n 27 p. tou-
kok. 581 §. —• 15) S:n 15 p. huhtik. 340 §. — 16) S:n 25 p. marrask. 1,514 §. 



•355 III. Kiinteistölautakunta 

Suomen pienoislippujen myynti. Herra V. J. Harjun sallittiin1) myydä 
Suomen pienoislippuja Turuntiellä ja stadionin ympäristöalueella syyskuun 
7 ja 8 p:nä ehdoin, että hän etukäteen lunasti myyntiluvat 50 mk:n hinnasta 
myyjää ja päivää kohden. 

Esityksiä kaupunginhallitukselle tehtiin m.m. asioista, jotka koskivat: 
viransijaisten palkkoja 2); tarpeettomiksi käyneiden rakennusten hävittä-
mistä 3); joulukuulta 1939 suoritettujen yömakkaranmyyntipaikkojen vuok-
rien palauttamista makkaranmyyjille4); eläkkeitä5); korjaustöitä y.m.6); 
varastohuoneiston luovuttamista Köydenpunojankadun talosta n:o 8 b 
siirtoväen tavaroiden säilytyspaikaksi 7); huoneistojen vuokraamista 
ensiapuasemiksi ja kaasunpuhdistuspaikoiksi8); palovakuutuksia 9); siirto-
karjan väliaikaista sijoittamista kaupungin omistamiin varasto- ja teh-
dasrakennuksiin 10); ikäkorotuksia ja hautausapuja 1:L); huoneiston vuok-
raamista aikaisemmin Viipurissa toimineelle suomenkieliselle meren-
kulkukoululle 12); torikauppiaiden vapauttamista toripaikkavuokrien suo-
rittamisesta määrätyltä ajalta 13); viran hoitamista säädetyn ikärajan saa-
vutettua 14); rottien hävittämistä kaupungista 15); elintarvikekaupan jär-
jestämistä Töölöntorille 16); uusien puhelinkioskien asentamista 17); Rus-
keasuon poliisivartioaseman talonmiehen toimen lakkauttamista joulukuun 
31 p:stä lukien 18); poliisilaitoksen arkiston järjestämistä Unioninkadun 
27:ssä 19); sekä lukuisia erilaisia vuokrasuhdejärjestelyjä. 

Lausuntoja kaupunginhallitukselle annettiin m.m. asioista, jotka koski-
vat: erilaisia vuokrasuhdejärjestelyjä kuten vuokramaksun lykkäyksiä ja 
alennuksia y.m.20); kaupungin ja Ab. Rich. Enberg nimisen yhtiön keskeistä 
Luodon ravintolaa koskevaa vuokrasuhdetta 21); koulurakennuksen luovut-
tamista Viipurin suomalaisen kaksoislyseon sijoittamiseksi Helsinkiin 22); 
korjaus- ja muutostöitä 23); huoneistojen luovuttamista erilaisia tarkoituk-

!) Kiint. lautak. 2 p. syysk. 1,025 §. — 2 ) S:n 15 p. tammik. 45, 48, 50, 51, 53, 63 
ja 65 §, 12 p. helmik. 145, 146, 154, 155, 156, 160 ja 161 §, 11 p. maalisk. 211, 
212, 213, 214 ja 215 §, 8 p. huhtik. 294 ja 305 §, 15 p. huhtik. 341 ja 342 §, 
29 p. huhtik. 433 §, 6 p. toukok. 462 §, 20 p. toukok. 537 §, 3 p. kesåk. 629 §, 10 
p. kesåk. 667 §, 15 p. heinåk. 830 §, 5 p. elok. 908 §, 19 p. elok. 973 §, 26 p. 
elok. 1,006 §, 9 p. syysk. 1,062 §, 16 p. syysk. 1,113 ja 1,114 §, 21 p. lokak. 1,294 §, 
11 p. marrask. 1,431 ja 1,432 §, 18 p. marrask. 1,477 ja 1,482 §, 25 p. marrask. 
1,515 §, 2 p. jouluk. 1,567 §, 9 p. jouluk. 1,603 ja 1,604 §, 16 p. jouluk. 1,644 §, 
23 p. jouluk. 1,680 § ja 30 p. jouluk. 1,688 §. — 3) S:n 15 p. tammik. 52 § ja 
12 p. helmik. 144 §. — 4 ) S:n 15 p. tammik. 56 §. — 5) S:n 15 p. tammik. 59 §, 
12 p. helmik. 151 § ja 5 p. elok. 907 §. — 6) S:n 12 p. helmik. 136 §, 8 p. huh-
tik. 295 ja 307 §, 14 p. toukok. 484 ja 488 §, 3 p. kesåk. 627 ja 628 §, 17 p. 
kesåk. 710 § ja 9 p. syysk. 1,061 §. —-7) S:n 12 p. helmik. 158 §. — 8) S:n 11 p. 
maalisk. 221 §. — 9) S:n 8 p. huhtik. 316 §, 10 p. kesåk. 668 §, 1 p. heinåk. 
770 §, 15 p. heinåk. 834 §, 26 p. elok. 1,005 §, 23 p. syysk. 1,140 § ja 15 p. lo-
kak 1,255 §. — 10) S:n 14 p. toukok. 483 §. — S:n 10 p. kesåk. 669, 670 ja 
671 §, 9 p. syysk. 1,066 §, 23 p. syysk. 1,141 §, 28 p. lokak. 1,352 § ja 9 p. jou-
luk. 1,601 §. — 12) S:n 8 p. heinåk. 810 §. — 13) S:n 15 p. heinåk. 832 § ja 29 p. 
heinåk. 878 §. — 14) S:n 9 p. syysk. 1,063 ja 1,064 §, 18 p. marrask. 1,479 § ja 
23 p. jouluk. 1,674 §. — 15) S:n 30 p. syysk. 1,184 §. — 16) S:n 15 p. lokak. 
1,254 §. — 17) S:n 18 p. marrask. 1,474 §. — 18) S:n 18 p. marrask. 1,476 §. — 
19) S:n 16 p. jouluk. 1,640 §. — 20) S:n 15 p. tammik. 55 ja 58 §, 11 p. maalisk. 
216 §, 29 p. huhtik. 427 §, 3 p. kesåk. 624 ja 634 §, 17 p. kesåk. 715 §, 8 p. 
hemåk. 809 §, 5 p. elok. 913 §, 26 p. elok. 1,004 §, 2 p. syysk. 1,023 §, 4 p 
marrask. 1,395 § ja 18 p. marrask. 1,473 §. — 21) S:n 12 p. helmik. 135^ §, 15 
p. huhtik. 334 §, 14 p. toukok. 491 § ja 2 p. jouluk. 1,561 §. — 22) S:n 15 p 
huhtik. 335 §. — 23) S:n 6 p. toukok. 456 §, 20 p. toukok. 534 §, 9 p syysk' 
1,060 §, 30 p. syysk. 1,181 §, 18 p. marrask. 1,475 § ja 2 p. jouluk. 1,562 §. 
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sia varten1); Länt. Puistotien 6:ssa sijaitsevan huvilan luovuttamista siir-
toväen huollon toimiston tarvetta varten 2); Toukolan rantakorttelissan:o 4 
olevan rakennuksen myyntitarjousta3); Hakaniementorin hallin tuoreen 
kalan myyjien myyntioikeuksien laajentamista4); Hesperian huvilan luo-
vuttamista sotasairaalan toipilaskodiksi5); Ruotsista siirtoväen tarvetta 
varten lahjoitettujen porsaiden sijoittamista karanteenia jaksi 6); tuoreen 
kalan perkaamon järjestämistä Kauppatorin halliin 7); Alppilan ravintola-
rakennuksen saamien ilmapommitusvaurioiden korvaamista8); kaasun 
tai sähkön järjestämistä keittovälineeksi Karstulantien taloryhmiin9); 
vuokravapaan huoneiston luovuttamista edelleen v:ksi 1941 Kalmistokadun 
5:stä siirtoväen sairastuvaksi10); sekä ent. Malmin kalkkihiekkatiilitehdas 
oy:n tehtaalle Tapanilassa vedetyn rautatieraiteen omistusoikeutta ja 
ehdotusta sen käyttösopimukseksi n ) . 

7. Kiinteistötoimiston kansanpuisto-osaston toimialaan kuuluvat asiat 

Pidennetyt viljelysalueita koskevat vuokrasopimukset. Kiinteistölauta-
kunta pidensi seuraavia viljelysalueita koskevat vuokrasopimukset: 

Alue Vuokraaja 
Vuokrakausi pidennetty 

mistä mihin 

Vuotuinen 
vuokra-
maksu, 

mk 

Haaga, kortt. n:o 12, n. 
O.052 ha:n suuruinen vil-
jelysalue 

S:n kortt. n:o 64, 1.8 24 2 
ha:n suuruinen alue 

Malminkylä, Vanhan Puo-
dinkyläntien tontti n:o 12 

Tuurholman puutarha ja 
n. s. puutarharakennuk-
set 

S:n tilan pellot ja osa raken-
nuksista 

Rouva H. Hän-
ninen 12) 

Oy. C.T. Ward13) 

Rouva A. Karls-
son 14) 

Herra F. Lind-
berg 15) 

Herrat O., K. ja 
E. Lindberg 16) 

1940, tammik. 1 

1940, toukok. 1 

1940, tammik. 1 

1939, jouluk. 31 

1939, jouluk. 31 

1940, jouluk. 31 
sen jälk. vuod. 
kerr. 3 kk. ir-
tis. jälkeen 

1940, jouluk. 31 
sen jälk. vuod. 
kerr. 3 kk. ir-
tis. jälkeen 

1940, jouluk. 31 
sen jälk. ka-
lenterivuodek-
si 3 kk. irtis. 
jälk. 

1940, jouluk. 31 

1940, jouluk. 31 

100 

1,350 
2,000 

350 

7,000 

10,000 

Rälläkkäniemi. Kivinokan kansanpuiston Rälläkkäniemi niminen alue 
ja siellä oleva kalastajatorppa päätettiin 17) vuokrata edelleen voimistelu-
ja urheiluseura Helsingin Ponnistukselle huhtikuun 1 p:stä lukien 1 vuo-
deksi 1,300 mk:n vuosivuokrin ehdoin, että yhdistyksen oli omalla kustan-
nuksellaan tehtävä alueella ja rakennuksessa haluamansa korjaustyöt. 

*) Kiint. lautak. 3 p. kesäk. 623 §, 17 p. kesäk. 711 § ja 29 p. heinäk. 874 §. — 
S:n 3 p. kesäk. 625 §. — 3 ) S:n 8 p. heinäk. 811 §. — 4) S:n 5 p. elok. 912 §. — 

5) S:n 16 p. syysk. 1,107 §. — 6) S:n 16 p. syysk. 1,115 §. — 7) S:n 30 p. syvsk. 
1,180 §. — 8) S:n 7 p. lokak. 1,206 §. — 9) S:n 7 p. lokak. 1,208 §. — 10)~S:n 
16 p. jouluk. 1,639 §. — u ) S:n 23 p. jouluk. 1,670 §. — 12) S:n 29 p. huhtik. 
418 §. — 13) S:n 29 p. huhtik. 419 §. — *4) S:n 15 p. tammik. 35 §. — lö) S:n 
15 p. tammik. 32 §. — 16) S:n 15 p. tammik. 31 §. — 17) S:n 8 p. huhtik. 310 § 




