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3. kaupunginosan korttelia n:o 541), 7. kaupunginosan korttelia n:o 183 2), 10. kaupun-
ginosan korttelia n:o 275 3), 1 1. kaupunginosan korttelia n:o 312 4), 12. kaupunginosan 
korttelia n:o 3595), 14. kaupunginosan korttelia n:o 525 6), 16. kaupunginosan kortteleita 
n:o 727 ja 734 7), 25. kaupunginosan korttelia n:o 872 8), 30. kaupunginosan kortteleita 
n:o 30005, 30009, 30010, 30021, 30024, 30054, 30056 ja 300599), sekä 46. kaupungin-
osan kortteleita n:o 4, 14 ja 1610). 

Matkailijakartta. Merkittiin11), että uusi varsinainen matkailijakartta suomen- ja 
ruotsinkielisine liitteineen oli painettu ja vähittäismyyntihinnaksi määrätty 100 mk. 

Kuljetusten suorittaminen yksityisautolla. Kaupunkimittausosasto valtuutettiin12) 
ottamaan töihin sellainen mies, joka mittaustöiden lisäksi suoritti omalla henkilö- tai 
pakettiautollaan osaston henkilö- ja kalustonkuljetuksia. Kaupunginhallitus alisti myö-
hemmin päätöksen harkittavakseen. 

Käyttövarat. Lautakunnan käyttövaroista myönnettiin vuoden kuluessa vuosiloma-
korvauksia ja sairausavustuksia. 

Esityksiä kaupunginhallitukselle tehtiin asioista, jotka mm. koskivat: Mellunkylän 
eräiden tilojen palstoitusta13), maanvaihtoa14), tontinmittaus-ym. toimitusten kustan-
nuksia koskevan taksan korottamista 15), kaupungingeodeetin tehtävistä suoritettavan 
taksan korottamista16), erästä maanjakosuunnitelman laatimista perinnön jakoa varten17), 
kaupunkimittausosaston vanhan auton myyntiä ja uuden ostamista18), Turun maanjako-
oikeuden tuomiota Vartiokylän vesialueen ja vesijättömaiden jaosta19), määrärahan myön-
tämistä matkailijakarttojen ja niiden liitteiden laatimiseen 20), poikkeuksien myöntämistä 
rakennuskiellosta v:n 1951 loppuun 31. kaupunginosan etelä- ja keskiosan sekä 30. kau-
punginosan asemakaava-alueella21), mittausmies P. Papusen velvoittamista suorittamaan 
takaisin kaupungilta saamansa apurahan 22), Puhelinyhdistyksen anomusta saada painat-
taa kaupungin kartta puhelinluetteloon23) sekä maankoetustankojen myymistä Lappeen-
rannan rakennustoimistolle 24). 

Lausuntoja kaupunginhallitukselle annettiin mm. asioista, jotka koskivat: karttojen 
valmistamista ym. tehtävien suorittamista liitosalueen kyläteitä kunnanteiksi otettaes-
sa 2 5), kaupungin edustusta kyläteiden hoitokunnissa 26), Seurasaaren kartan painattamis-
ta27) sekä Ryttylän koulukodin alueen läpi kulkevien teiden muuttamista 28). Lisäksi an-
nettiin suuri joukko lausuntoja, jotka koskivat eri maanmittaustoimituksia, kuten loh-
komista, palstoitusta, tilusvaihtoa ym. 

7. Kiinteistötoimiston talo-osaston toimialaan kuuluvat asiat 

Kaupungin virastojen ja laitosten huoneistot. Joko muilta vuokratuista tai kaupungin 
itsensä omistamista huoneistoista luovutettiin kaupungin virastoja ja laitoksia varten 
huoneistoja seuraavasti: 

Kaupunginvaltuuston päätöksen mukaisesti päätettiin 29) vuokrata lasten päiväkotia 
varten Kiinteistö oy. Kirstinkatu 12 nimiseltä yhtiöltä 210 m2:n suuruinen huoneisto 
kaupungin valtuuston määräämin ehdoin. 

Ehrensvärdintie 31—33:ssa sijaitsevan lastentarha Päivölän vuokrasopimusta jatket-
tiin 30) kesäkuun 1 p:stä lähtien 6 kuukautta 2 kuukauden irtisanomisajoin 20 000 mk:n 
kuukausivuokrasta. 

Vuorimiehenkatu 12-nimisen yhtiön ja kaupungin väliseen lastentarha Toimelan vuok-
rasopimukseen merkittiin31), että vuokrasopimus jatkui kesäkuun 1 p:stä 6 kuukauden 
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ajan ja senkin jälkeen edelleen, ellei sitä kummaltakaan puolelta irtisanottu 2 kuukautta 
ennen mainitun 6 kuukauden päättymistä. 

Päätettiin1), että lastentarha Vuokon huoneistosta Laivurinkatu 10:stä luovutettiin 
vuokranantajan, Leipomo Primula bageri toiminimen käyttöön yhteensä 50 m2:n suurui-
set kaksi huonetta ja eteisvälikkö heinäkuun 1 p:stä lähtien, josta alkaen lastentarhan 
käyttöön jääneestä huoneistotilasta oli vuokra 8 700 mk kuukaudessa lämpöineen. 

Merkittiin 2), että Ruskeasuon huvilan n:o 4 myynnin vuoksi Ruskeasuon äitiys- ja 
lastenneuvolan vuokrasopimus, joka oli tehty Helsingin evankelis-luterilaisten seurakun-
tien ja kiinteistölautakunnan välillä tammikuun 1 p:nä 1949, lakkasi olemasta voimassa 
helmikuun 28 p:nä. Maaliskuun 1 p:stä lähtien toistaiseksi vuokrattiin 3) neuvolaa varten 
Asunto oy. Nousiaistentie 6 nimisen yhtiön omistamasta talosta Nousiaistentie 6:sta 3 huo-
netta ja keittiön käsittävä, 53 m2:n suuruinen huoneisto yhteiskäyttöön seurakuntien 
kanssa. Vuokra oli 2 500 mk kuukaudessa vapaine lämpöineen ja valoineen, irtisanomis-
aika kuukausi ja muut ehdot samat, kuin Ruskeasuon huvila n:o 4:n vuokrasopimuksessa. 
Syyskuun 1 p:stä alkaen kuukausivuokra korotettiin 4) 5 300 mk:ksi ja vuokravuosi mää-
rättiin päättyväksi 3 kuukauden irtisanomisaj oin toukokuun 31 p:nä 1951. Samalla 
määrättiin, että seurakuntien oli maksettava sähköstä 2/3 ja kaupungin 1/3. 

Kulosaaren äitiys- ja lastenneuvolaa varten päätettiin 5) vuokrata Laivanvarustaja 
Suomi oy:ltä yhtiön omistamasta Rantahotelli nimisestä talosta, Hopeasalmentie 48:sta, 
kirjaston käytöstä vapautunut, 56 m2:n suuruinen huone 10 000 mk:n kuukausivuokrasta 
vapaine lämpöineen lokakuun 1 p:stä 1950 toukokuun 31 p:ään 1951, jonka jälkeen sopimus 
jatkui tavallisena vuosivuokrasopimuksena 3 kk:n molemminpuolisin irtisanomisaj oin. 
Vuokranantaja sitoutui suorittamaan tarpeellisten vesi- ja viemärijohtojen sekä pesu-
altaiden rakentamisen ja huoneen jakamisen kahtia. 

Herttoniemen lastenneuvolan sivuneuvolaa varten päätettiin 6) vuokrata helmikuun 
1 p:stä alkaen toistaiseksi viikon irtisanomisaj oin Kulosaaren yhteiskoululta voimistelu-
parakkia kuukausittain yhtä lääkärin ja yhtä terveyssisaren vastaanottoa varten 600 
mk:n vuokrasta kerralta vapaine lämpöineen ja valoineen. Ylioppilaskirjoitusten tai juh-
lien sattuessa oli terveydenhuoltolääkärin kuitenkin neuvoteltava huoneiston käytöstä 
koulun rehtorin kanssa. 

Lokakuun 1 p:stä päätettiin7) vastaanottaa Mannerheimin lastensuojeluliiton Pakin-
kylän osaston rakennuttama terveystalo, joka sijaitsi Pakilan kylän korttelista n:o 116 
yhdistykselle vuokratulla alueella Rajatien varrella. Rakennuksesta päätettiin luovuttaa 
Länsi-Pakilan lastentarhan käyttöön 232. s m2 huonetilaa ja 64.25 m2 kellaritilaa 22 400 
mk:n kuukausitilitysvuokrasta sekä Länsi-Pakilan äitiys- ja lastenneuvolalle 154.2 5 m2 

huonetilaa ja 37.5 m2 kellaritilaa 9 235 mk:n kuukausitilitysvuokrasta. Samalla myönnet-
tiin Mannerheimin lastensuojeluliiton Pakinkylän osastolle oikeus pitää toistaiseksi kah-
desti kuukaudessa kokouksiaan terveystalossa korvauksetta. Lastentarhan muutettua 
terveystaloon lokakuun 1 p:nä lautakunta päätti8) sanoa irti lokakuun 31 p:stä lasten-
tarhan entisen, Elontie 59:ssä sijainneen huoneiston vuokrasopimuksen ja ehdottaa kau-
punginhallitukselle, että talo-osasto oikeutettaisiin suorittamaan vuokranantajalle kor-
vauksena huoneiston kulumisesta 35 000 mk vierailta vuokrattujen huoneistojen korjaus-
ten tililtä. Ko. äitiys- ja lastenneuvolan entisen, Koivumäentie 9:ssä sijainneen huoneiston 
vuokrasopimus päätettiin9) samoin sanoa irti joulukuun 31 p:stä. 

Pakilan kylästä Koulutie 4:stä päätettiin10) vuokrata Itä-Pakilan äitiys- ja lastenneuvo-
lan käyttöön 54 m2:n suuruinen, kahden huoneen ja keittiön huoneisto vapaine lämpöi-
neen 6 750 mk:n kuukausivuokrasta marraskuun 1 p:stä 1950 toukokuun 31 p:ään 1951, 
minkä jälkeen sopimus jatkui tavallisena vuosivuokrasopimuksena 3 kk:n molemmin-
puolisin irtisanomisaj oin sillä ehdolla, että vuokranantaja suoritti huoneistossa perusteelli-
sen korjauksen terveydenhoitolääkärin toivomusten mukaisesti. 

Suomenkielisten kansakoulujen käyttöön päätettiin11) vuokrata puolustusministeriöltä 
Vallisaaressa sijaitsevasta talosta salin, opettajanhuoneen, eteishuoneen ja eteisen käsit-
tävä, 130 m2:n suuruinen huoneisto elokuun 1 p:stä 1950 toukokuun 31 p:ään 1951, jonka 
jälkeen sopimus jatkui edelleen 5 vuotta sekä sen jälkeen vuosivuokrasopimuksena 3 
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kuukauden irtisanomisajoin. Vuokrasopimuksen ehdot olivat seuraavat: 1. Puolustusmi-
nisteriö luovutti huoneiston kaupungin käyttöön ilman rahallista korvausta ja kaupunki 
oli oikeutettu luovuttamaan huoneiston osittaisesti Helsingin eteläisen seurakunnan käyt-
töön; 2. Kaupunki vastasi huoneiston sisäkorjauksista. Jos huoneistossa haluttiin tehdä 
muutoksia, esim. jakamalla se pienempiin osiin, oli siitä ensin neuvoteltava puolustusmi-
nisteriön edustajien kanssa; 3. Lämmityksestä ja valaistuksesta vastasivat kaupunki ja 
seurakunta yhdessä siten, että kaupunki suoritti kaksi kolmasosaa ja seurakunta yhden 
kolmasosan kuluista. Siivouksesta sopivat kansakoulu ja seurakunta erikseen; 4. Jos 
puolustusministeriö tarvitsi huoneistoa sotilaalliseen käyttöön, se oli heti luovutettava 
siihen tarkoitukseen. Vuokrasopimus päätettiin alistaa puolustusministeriön hyväksyttä-
väksi. Samalla päätettiin myöskin tehdä huoneiston käytöstä vuokrasopimus Helsingin 
eteläisen seurakunnan kanssa ja sisällyttää siihen edellä mainitut vuokraehdot. 

Töölön yhteiskoulun kanssa tehty, suomenkielisten kansakoulujen käyttöön Urheilu-
katu 10—12:sta vuokrattua huonetilaa koskeva vuokrasopimus päätettiin1) uusia syys-
kuun 1 p:stä entisin ehdoin 17 000 mk:n kuukausivuokrasta. 

Herttoniemen suomenkieliselle kansakoululle päätettiin 2) vuokrata J. E. Tuomiselta 
Susitie ll:sta kokoushuone 20 000 mk:n kuukausivuokrasta lämpöineen syyskuun 1 p:stä 
1950 toukokuun 31 p:ään 1951, jonka jälkeen sopimus jatkui vuosi vuokrasopimuksena 
3 kuukauden irtisanomisajoin. Baptistiseurakunta sai käyttää kokoushuonetta iltaisin 
kaksi kertaa viikossa eri vuokrasta. Siivouksesta ja valosta maksoi seurakunta korvauksen 
kansakoulun j ohtokunnalle. 

Helsingin toverit nimiseltä urheilujärjestöltä päätettiin 3) vuokrata Herttoniemen 
hiihtomaja kansakoulutarkoituksiin 12 000 mk:n kuukausivuokrasta ilman valoa ja läm-
pöä syyskuun 1 p:stä 1950 toukokuun 31 p:ään 1951, jonka jälkeen sopimus jatkui koulu-
vuosittani kuukauden irtisanomisajoin. Kaupunki oli oikeutettu suorittamaan haluamansa 
korjaukset omalla kustannuksellaan, jota varten päätettiin anoa kaupunginhallitukselta 
80 000 mk yleisten töiden lautakunnan käyttöön. 

Ruotsinkielisten kansakoulujen tarvetta varten päätettiin4) vuokrata seurakuntasali 
Helsingfors svenska metodistiörsamling nimisen seurakunnan omistamasta talosta Apollon-
katu 5:stä syyskuun 1 p:stä 1950 toukokuun 31 p:ään 1951 11100 mk:n kuukausivuokrasta 
valoineen, lämpöineen ja irtaimistoineen sillä ehdolla, että kaupunki sitoutui maalautta-
maan vuokrakauden päätyttyä salin seinään 1. e o m korkean paneelin ja hoitamaan korkki-
mattoa huolellisesti. 

Kulosaaren sivukirjastoa varten päätettiin5) vuokrata Fastighets ab. Neptunus nimisel-
tä yhtiöltä Hopeasalmentie 48:sta 118 m2:n suuruinen, 3 huonetta ja keittiön käsittävä 
huoneisto lokakuun 1 p:stä alkaen 15 000 mk:n kuukausivuokrasta vapaine lämpöineen. 
Vuokrasopimus oli tavanomainen ja se oli jommankumman osapuolen irtisanottava helmi-
kuussa ennen vuokrakauden päättymistä. Kirjastolautakuntaa päätettiin kehoittaa luo-
vuttamaan Kulosaaren kirjaston hoitajalle samasta huoneistosta huone ja keittiö vapaine 
lämpöineen, ilman keittopuita, myöskin lokakuun 1 p:stä 4 000 mk:n kuukausivuokrasta 
sillä ehdolla, että huoneisto oli luovutettava kirjaston käyttöön, jos kirjastonhoitajan työ-
suhde päättyisi tai jos kirjasto tarvitsisi huoneita omaan käyttöönsä. Lisäksi päätettiin, 
että kiinteistölautakunnan maaliskuun 10 p:nä 1947 hyväksymä, Fastighets ab. Neptunus 
nimiseltä yhtiöltä samasta talosta vuokratun 56 m2:n suuruisen huoneen vuokrasopimus 
katsottiin päättyneeksi syyskuun 30 p:nä. 

Munkkiniemen sivukirjastolle päätettiin6) luovuttaa lisätilaa 100 m2 Riihitien 12— 
14:sta 5 500 mk:n tilitysvuokrasta kesäkuun 1 p:stä alkaen. Kaupunginhallitukselta pää-
tettiin anoa 118 500 mk huoneiden maalaus- ja korjaustöiden suorittamiseen yleisten töi-
den lautakunnan käyttöön. 

Pakilan sivukirjastolle päätettiin7) vuokrata Pakilan kirkon kannatusyhdistyksen 
omistamasta kirkkorakennuksesta Rajatien varrelta 27 m2:n suuruinen kerhohuoneisto 
vapaine lämpöineen ja valoineen 2 800 mk:n kuukausivuokrasta helmikuun 1 p:stä touko-
kuun 31 p:ään, jonka jälkeen sopimus oli voimassa vuoden kerrallaan 3 kuukauden molem-
minpuolisin irtisanomisajoin. 

Kiint. lautak. 11 p. syysk. 1 655 §. — 2) S:n 17 p. heinäk. 1 371 §. — 3) S:n 4 p. syysk. 
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Raittiuslautakunnan toimistohuoneeksi päätettiin1) vuokrata Nuorten talkoiden 
kannatusyhdistykseltä, sen vuokraamasta huoneistosta Kaisaniemenkatu 13:sta, 14 m2:n 
suuruinen huone kaluston-, puhelimen- ym. käyttöoikeuksin huhtikuun 1 p:stä alkaen 
toistaiseksi 3 kuukauden molemminpuolisin irtisanomisajoin 6 000 mk:n kuukausivuok-
rasta, johon sisältyi korvaus lämmöstä, valosta, siivouksesta ym. eduista. 

Sähkölaitoksen käyttöön päätettiin2) vuokrata Asunto-oy. Pohjois-Satamakatu 9 
nimiseltä yhtiöltä Pohjois-Satamakatu 9:stä varastohuone 2 000 mk:n kuukausivuokrasta 
toukokuun 1 p:stä heinäkuun 1 p:ään, jonka jälkeen sopimus jatkui 3 kuukautta kerral-
laan, ellei sitä kummaltakaan puolelta sanottu irti vähintään kuukautta ennen vuokra-
ajan päättymistä. 

Nuorisotyölautakunnan käyttöön päätettiin 3) vuokrata Helsingin perheasunnot oy:ltä 
Mäkelänkatu 78—82:sta kerhohuoneisto 16 557 mk:n kuukausivuokrasta vapaine lämpöi-
neen tammikuun 1 p:stä toukokuun 31 p:ään, jonka jälkeen sopimus jatkui vuosivuokra-
sopimuksena 3 kk:n molemminpuolisin irtisanomisajoin. 

Kansanhuoltotoimistolle päätettiin 4) luovuttaa korttijakelua varten Erottajan kallio-
suojasta 530 m2:n suuruinen huoneistotila elokuun 25 p:stä lokakuun 15 p:ään 57 420 
mk:n tilitys vuokrasta. 

Verotusvalmisteluvirasto päätettiin 5) oikeuttaa muuttamaan osan virastoaan Alek-
santerinkatu 21:ssä sijaitsevaan työnvälitystoimiston henkisentyön- ja nuoriso-osaston 
huoneistoon ja määrätä mainitut työnvälitystoimiston osastot siirtymään maaliskuun 
1 p:stä lähtien Siltasaarenkatu 5:ssä olevaan verotusvalmisteluviraston huoneistoon. 

Poliisilaitoksen huoneistot. Sisäasiainministeriölle Liikkuvan poliisin käyttöön pää-
tettiin 6) vuokrata Aleksanterinkatu 16—18:sta III—VI kerroksesta huonetilaa yhteensä 
1 232.2 m2 493 000 mk:n kuukausivuokrasta vapaine lämpöineen syyskuun 1 p:stä alkaen. 
Kesäkuun 1 p:n ja elokuun 31 p:n väliseltä ajalta päätettiin periä vuokraa yhteensä 421860 
mk. Vuokrasopimus merkittiin alkaneeksi kesäkuun 1 p:stä kahdeksi vuodeksi, jonka jäl-
keen se jatkui tavallisena vuosivuokrasopimuksena 3 kk:n irtisanomisajoin. Vuokra oli 
maksettava kuukausittain etukäteen ja vuokraajan oli itse vastattava kaikista muutos-
ja korjaustöistä. 

Poliisitalosta Hietaniemenkatu 4:stä päätettiin 7) luovuttaa poliisilaitoksen käyttöön 
huoneisto B 11 ja pyytää kaupunginhallituksen asiamiesosastoa anomaan huoneenvuokra-
lautakunnalta oikeutta häädön uhalla irtisanoa asukas huoneistosta B 20, joka luovutet-
taisiin naistentarkastaja A. M. Sohlbergin asunnoksi. 

Päätettiin 8) sanoa irti Munkkiniemestä Fastighets ab. Tegelbacken 2—4 yhtiöltä 
vuokrattu poliisilaitoksen autotallin vuokrasopimus päättyväksi helmikuun 28 p:nä. 

Poliisilaitoksen rekisteri-, osoite- ja henkikirjoittajan toimistolle Aleksanterinkadun 
16—18:sta varatun huoneiston korjaus- ja muutostyöt päätetti in9) antaa Rakennusliike 
oy. Puomin tehtäväksi 4 596 000 mk:n urakkahinnasta. Työ oli suoritettava kaupungin-
arkkitehdin laatimien piirustusten mukaan ja valvonta annettiin rakennustoimiston talo-
rakennusosaston ja talo-osaston yhteiseksi tehtäväksi. 

Sairaanhoitajattarien asuntojen vuokraaminen Domus Academicasta. Päätettiin10) 
vuokrata Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan omistamasta Domus Academicasta Leppä-
suonkatu 7:stä yksi kerros sairaanhoitajattarien asunnoiksi kesäkuun 1 p:stä elokuun 
31 p:ään 189 000 mk:n vuokrasta. 

Kansanhuoltotoimistolta vapautuneet huonetilat. Päätettiin u ) luovuttaa kansanhuolto-
toimistoa varten huhtikuun 15 p:nä 1940 allekirjoitetulla sopimuksella vuokratuista 
huonetiloista 46 m2 Oy. Mikonkatu 9 nimiselle vuokranantajalle huhtikuun 1 p:stä alkaen 
sillä ehdolla, että talo-yhtiö vuokrasi mainitusta alasta yhteensä 36. s m2:n suuruiset huo-
neet Helsingin ja sen ympäristön aluesuunnitelmaliitolle. Kaupungin hallintaan edelleen 
jääneen huoneiston vuokraksi merkittiin luovutuspäivästä alkaen 22 560 mk kuukaudessa 
lämpöineen. 

Bredbackan tilan huvilarakennus ja siihen liittyvä puutarha päätettiin12) vuokrata 
reviisori O. Wiherheimolle joulukuun 1 p:stä 1950 joulukuun 31 p:ään 1954 saakka 5 000 

Kiint. lautak. 24 p. huhtik. 857 §. — 2) S:n 22 p. toukok. 1 069 §. — 3) S:n 22 p. toukok. 
1 067 §. — 4) S:n 14 p. elok. 1 470 §. — 5) S:n 20 p. helmik. 403 §. — 6) S:n 13 p. marrask. 
2 059 §. — 7) S:n 3 p. heinäk. 1 327 §. — 8) S:n 6 p. maalisk. 505 §. — 9) S:n 31 p. heinäk. 
1 421 §. — 10) S:n 27 p. maalisk. 648 §. — 1X) S:n 3 p. huhtik. 700 §. — 12) S:n 27 p. mar-
rask. 2 167 §, 4 p. jouluk. 2 226 §, 18 p. jouluk. 2 263 §. 
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mk:n kuukausivuokrasta, mikä oli maksettava maaliskuun 1 p:stä 1951 alkaen. Vuokraa-
jan oli suoritettava omalla kustannuksellaan rakennuksen sisäkorjaukset. 

Kaupunginhallituksen alistettua päätöksen harkittavakseen kiinteistölautakunta 
ehdotti, että em. päätös saataisiin panna täytäntöön. 

Leppävaaran kartanon vanha päärakennus ja siihen kuuluvat ulkorakennukset pää-
tettiin1) vuokrata Espoon kunnalle huhtikuun 1 p:stä 3 vuodeksi 100 mk:n vuosivuok-
rasta sillä ehdolla, että Espoon kunta huolehti rakennusten kunnossapidosta, rakennuk-
siin kuuluvan alueen puhtaanapidosta ja muista rakennuksessa asuviin kohdistuvista 
velvollisuuksista, sekä ettei kaupunki toiselta puolen asettanut minkäänlaisia vaatimuksia 
kunnalle siinä suhteessa. 

Kunnalliskodin ent. sikalarakennus. Päätettiin2) periaatteessa oikeuttaa talo-osasto 
vuokraamaan kunnalliskodin ent. sikalarakennus Rakennustoimisto Svedlin oy:lle 
22 500 mk:n kuukausivuokrasta 3 vuoden ajaksi, minkä jälkeen vuokrasopimus jatkuisi 
3 kk:n molemminpuolisin irtisanomisajoin. Kiinteistölautakunnan hyväksyttyä3) raken-
nuksen muutospiirustukset ennen vuokrasopimuksen lopullista alkamista oli ne lähetet-
tävä maistraatin vahvistettavaksi. 

Laatikkotehdas Suomi oy:n vuokrasopimus. Talo-osasto oikeutettiin4) jatkamaan Laa-
tikkotehdas Suomi oy:n vuokrasopimusta Köydenpunojankatu 8 b:ssä sijaitsevassa, pu-
rettavaksi määrätyssä talossa toukokuun 1 p:stä korkeintaan syyskuun 30 p:ään sillä eh-
dolla, että mainittu yhtiö sitoutui ostamaan rakennuksen huhtikuun 28 p:nä pidettävässä 
huutokaupassa ja suorittamaan sen jälkeen vuokrana rakennuksen kadun puoleisen osan 
siistimisen ja rakentamaan omalla kustannuksellaan aidan talo-osaston määräysten mu-
kaan. Myöhemmin jatkettiin vuokrasopimusta 10 000 mk:n kuukausivuokrasta vielä 
seuraavan vuoden toukokuun loppuun, jonka jälkeen rakennus oli lopullisesti purettava. 

Puutarhuri V. Liemolan vuokrasopimus. Puutarhuri V. Liemolalle päätettiin 5) vuok-
rata tammikuun 1 p:stä 1951 joulukuun 31 p:ään 1955 saakka 80 000 mk:n vuosivuokrasta 
ns. Annalan kartanon rakennuksista hänellä aikaisemmin vuokralla olleet huoneistot 
sekä vuokrasopimukseen liitettyyn karttaan merkityt, yhteensä 19 840 m2:n suuruiset 
alueet. Lisäksi päätettiin vuokrata V. Liemolalle edelleen 1 860 m2 peltoa ja 250 m2 pen-
gertä asemakaavanmukaisesta korttelista n:o 922 kolmen kuukauden molemminpuolisin 
irtisanomisajoin. Vuokraehdot olivat muutoin entiset, paitsi että rakennusten ulkokor-
jaukset jäivät vuokranantajan suoritettavaksi. 

Kaivohuone. Päätettiin 6) oikeuttaa talo-osasto suorittamaan Kaivohuoneen ravintola-
rakennuksen tarpeelliset kattojen korjaukset, ulkomaalaukset ym. välttämättömät kor-
jaustyöt ja anoa kaupunginhallitukselta tarkoitukseen 3 milj. mk. 

Kaivohuoneen ravintolarakennus päätettiin 7) vuokrata I-luokan ravintolanpitoa var-
ten huhtikuun 1 p:stä lokakuun 1 p:ään 150 000 mk:n vuokrasta ravintoloitsijoille Y. 
Elorannalle ja R. Moipiolle sillä ehdolla, että he sitoutuivat suorittamaan ravintolassa 
sellaiset korjaustyöt, että terveydenhoitolautakunta ja poliisilaitos voivat hyväksyä ra-
vintolan avaamisen. 

Esplanaadikappelin lopulliset kunnostamistyöt päätetti in8) siirtää myöhempään 
ajankohtaan ja talo-osasto oikeutettiin suorittamaan vain ravintolan keittiölieden uusi-
minen ja asentaminen, jota varten päätettiin pyytää kaupunginhallitukselta miljoona 
markkaa. Myöhemmin päätettiin 9) pyytää maistraatin toimenpidettä siihen, että olisi 
saatu paloviranomaisten lupa käyttää vielä kesän ajan keittiöliettä peltisine savuhormei-
neen korjaamattomina. 

Suomen turkiseläinten kasvattajain liitolle päätettiin10) vuokrata joulukuun 3 ja 4 
p:nä pidettävää turkiseläinten näyttelyä varten Esplanaadikappelin piha-alue ja musiikki-
kappeli joulukuun 1 p:stä 5 p:ään 10 000 mk:n vuokrasta, kuitenkin sellaisin rajoituksin, 
että piha-alueella ei saanut ajaa autolla ja musiikkikappelia saatiin käyttää vain näytte-
lyn hallinnollisiin tarkoituksiin, sekä sillä ehdolla, että yhdistys vastasi kaikista esiinty-
neistä kustannuksista, irtaimiston vahingoittumattomuudesta ja näyttelyn jälkeisestä 
siistimisestä. 

Kiint. lautak. 14 p. elok. 1 465 §. — 2) S:n 20 p. helmik. 410 §. — 3) S:n 27 p. helmik. 
455 §. — 4) S:n 24 p. huhtik. 865 §, 6 p. marrask. 2 024 §. — 5) S:n 16 p. lokak. 1 898 §. — 
6) S:n 13 p. helmik, 354 §. — 7) S:n 27 p. maalisk. 650 §. — 8) S:n 13 p. helmik. 356 §. — 
·) S:n 3 p. huhtik. 696 §. — 10) S:n 30 p. lokak. 1 983 §. 
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Myymälähuoneistojen vuokraaminen Räpylästä. Käpylän korttelissa n:o 857 rakenteilla 
olevassa talossa Mäkelänkadun 84—86:ssa sijaitsevat myymälähuoneistot päätettiin1) 
vuokrata Talous-Osakekaupalle 10 vuodeksi ja sen jälkeen vuosi vuokrasopimuksella 
3 kuukauden molemminpuolisin irtisanomisajoin 90 575 mk:n indeksiin sidotusta kuu-
kausivuokrasta. 

Hesperian huvilan yläkerta päätettiin2) luovuttaa Asutustoimiston ja Aravatoimiston 
käyttöön tilitysvuokrasta ja samalla määrättiin talo-osasto suorittamaan huoneiston kor-
jaustyöt. 

Stansvikin kesäkoti. Helsingin kaupungin virkamiesyhdistykselle myönnettiin3) 
oikeus rakentaa Stansvikin kesäkodin alueelle tenniskenttä ja krokettikenttä. Talo-osasto 
velvoitettiin huolehtimaan tenniskentän rakentamisesta, jota varten myönnettiin kau-
pungintalojen korjausten tililtä 250 000 mk:n suuruinen määräraha. 

Haltialan kartanon vanha päärakennus päätettiin4) siirtää talo-osaston hallintaan sekä 
oikeuttaa talo-osasto suorittamaan rakennuksen kunnostaminen häädettyjen perheiden 
tilapäismajoitukseen sopivaksi. 

Huoneiston luovuttaminen asevelvollisuuskutsuntoja varten. Helsingin sotilaspiirin esi-
kunnalle päätettiin 5) luovuttaa asevelvollisuuskutsuntoja varten Erottajan kalliosuojasta 
400 m2:n tila syyskuun ajaksi 32 000 mk:n korvauksesta vapaine lämpöineen ja valoineen 
ilman kalustoa ja siivousta. 

Helsingin väestönlaskennan keskustoimikunnan käyttöön, joulukuun viimeisenä päi-
vänä toimeenpantua väestönlaskentaa varten luovutettiin6) kouluista ym. huoneistoista 
kansliahuoneita yhteensä 390 450 mk:n vuokrasta. 

Opaskerhon huoneisto. Urheilu- ja retkeilylautakunta oikeutettiin7) käyttämään toi-
mistohuonettaan keskiviikkoiltaisin Opaskerhon englanninkielen kursseihin olympiakisoi-
hin saakka. 

V:n 1951 henkikirjoitusilmoitusten vastaanottopaikoiksi talo-osasto oikeutettiin8) 
vuokraaman tarvittavat tilapäishuoneistot. 

Pukinmäen kartanon päärakennuksen lämmitys ja vartiointi. Lautakunta päätt i9) 
palkata rouva T. Tammisen lokakuun 1 p:stä 1949 alkaen, niin kauan kuin hän huo-
neistossa asui, huolehtimaan Pukinmäen kartanon päärakennuksen lämmityksestä ja 
vartioinnista 3 210 mk:n kuukausipalkkiosta, joka korotettiin toukokuun 1 p:stä 1950 
4 935 mk:ksi. 

Vuokralaisten ottaminen kaupungin rakennuttamiin Arava-taloihin. Kiinteistölauta-
kunta antoi10) talo-osaston tehtäväksi yhteistoiminnassa asuntotuotantokomitean kanssa 
ottaa vuokralaiset kaupungin rakennuttamiin Arava-taloihin. 

Tilapäisten asukkaiden ottaminen kalliosuojiin. Kaupungin kalliosuojissa olevien tila-
päisten majoituspaikkojen vuokraajia Koulumatkailutoimisto oy:tä ja Seurakuntien 
huoltokeskusta päätettiin11) kehoittaa asukkeja näihin majapaikkoihin ottaessaan anta-
maan etusija kaupungissa kirjoilla ja vakinaisessa työssä oleville henkilöille. 

Pukinmäen VPK:n kanssa tehdyn vuokrasopimuksen purkaminen. Päätettiin12) pur-
kaa syyskuun 19 p:nä 1949 tehty vuokrasopimus, jolla lautakunta oli vuokrannut Pukin-
mäen VPKrlta huoneiston kansakoulun tarpeisiin VPK:n omistamasta talosta Urheilutie 
6:sta, päättyväksi marraskuun 30 p:nä 1949, ja hyväksyä marraskuun vuokraksi 5000 mk. 

Eräiden huoneistojen vuokrasopimusten irtisanominen. Päätettiin13) sanoa irti Lau-
rellska skolans fastighet ab. nimisen yhtiön Ritarikadun 5:ssä sijaitsevaa kouluhuoneistoa 
koskeva vuokrasopimus j a samaten Svenska kristliga föreningen av unga män yhdistyk-
sen Liisankatu 27:ää koskeva vuokrasopimus, molemmat päättyviksi toukokuun 31 p:nä. 

Talo-osasto oikeutettiin14) sanomaan irti Oy. Novitas nimisen tukkuliikkeen, H. Lah-
tosen vihanneskaupan ja Helsingin pitäjän ym. käräjäkuntain kihlakunnan oikeuden huo-
neistoja koskevat vuokrasopimukset kaupungin omistamasta talosta Aleksanterinkatu 
16—18:ssa kaupungin omaa käyttöä varten. 

Lastentarhojen keittomahdollisuudet. Sirkkula-, Onnela-, Fylgia- ja Rauhala-lastentar-

!) Kiint. lautak. 17 p. heinäk. 1 375 §. — 2) S:n 23 p. tammik. 175 §. — 3) S:n 24 p. huh-
tik. 864 §, 8 p. toukok. 962 §; ks. tämän kert. I osan. s. 174. — 4) Kiint. lautak. 20 p. marrask. 
2 114 §; ks. tämän kert. I osan. s. 211. — 5) Kiint. lautak. 5 p. kesäk. 1 183 §. — 6) S:n 27 p. mar-
rask. 2 171 §. — 7) S:n 20 p. helmik. 411 §. — 8) S:n 27 p. marrask. 2 178 §. — 9) S:n 9 p. 
tammik. 13 §, 2 p. lokak. 1 769 §. — *<>) S:n 27 p. maalisk. 617 §. 11) S:n 9 p. lokak. 1 846 §.— 
12) S:n 9 p. tammik. 60 §. — 13) S:n 15 p. toukok. 1 026 §. — 14) S:n 17 p. huhtik. 779 §. 
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hoille päätettiin1) luovuttaa talosta Kruunuvuorenkatu 11—13 vapautuneet kaasu-
liedet. 

Kellarikomerot päätettiin 2) luovuttaa Kumpulan kunnallisten asuintalojen vuokra-
laisten käyttöön ilman vuokraa heinäkuun 1 p:stä alkaen. 

Tervalammen työlaitoksen kiinteistöjen palovakuutukset. Kaupunginhallituksen pää-
töksen mukaisesti päätettiin 3) Tervalammen työlaitoksen erinäiset rakennukset vakuut-
taa palon varalta Kaupunkien yleinen ja Tarmo-vakuutusyhtymässä osittain ainaisesti 
33 626 000 mk:n arvosta, josta vakuutusmaksu vuodessa oli palosuojelumaksuineen 
153 818 mk 10 v:n aikana, sekä osittain vuosivakuutuksena 7 641 000 mk:n arvosta, josta 
vakuutusmaksu vuodessa palosuojelumaksuineen oli 21 303 mk. 

Liljekullan huvila-alueen palovakuutukset. Päätettiin4), ettei Haagassa, Liljekullan 
huvila-alueella olevan kiinteistön palovakuutuksia enää joulukuun 31 p:n jälkeen jatkettu. 

Talo-osaston hoitoon määrätyt kiinteistöt. Vuoden kuluessa päätettiin 5) siirtää talo-
osaston hallintaan seuraavat kiinteistöt: 6. kaupunginosan korttelin n:o 114 talo ja tontti; 
22. kaupunginosan korttelin n:o 530 Vallilantien 8:ssa oleva rakennus; Kulosaaresta tila 
RN l61; Malmin kylästä tila n:o 1 RN l58, Kulien niminen tila RN 774, Tomtebo niminen 
tila RN l23, tilat RN 26 ja RN 322 sekä 1. s ha:n suuruinen alue Strömsin tilasta RN 4; 
Munkkiniemestä tila RN l 589; Tapanilan kylästä Stenbrottet tila RN 5172 sekä tilat Br 
304 RN 1040, B 92 RN 12238, U 29 A RN 6424, U 29 B RN 6425 ja U 29 C RN 6426; sekä 
Pakilasta lastentarha-terveystalo. 

Rappeutuneiden rakennusten myynti. Vuoden aikana myytiin6) joko huutokaupalla 
tai ostotarjouksen perusteella rappeutuneita rakennuksia purettavaksi ja pois kulje-
tettavaksi. 

Hyväksyttyjä piirustuksia. Kertomusvuoden aikana hyväksyttiin7) mm. eräiden 
myyntikioskien rakennus- tai korjauspiirustukset, Merimiehenkatu 43:ssa olevan raken-
nuksen muutos- ja korjaustöiden piirustukset sekä Maunulaan rakennettavien ns. läpi-
kulkutaioj en piirustukset. 

Muutos- ja korjaustyöt. Kertomusvuoden aikana päätettiin 8) suorittaa useita huo-
neistojen ja rakennusten muutos-, korjaus-, siistimis- ym. rakennustöitä. Niihin tarvit-
tavat määrärahat päätettiin monessa tapauksessa anoa kaupunginhallitukselta. 

Vuokrankorotukset. Vuoden aikana käsiteltiin lukuisia, kaupungin virastoja ja lai-
toksia varten vuokrattuja huoneistoja ja kaupungin itsensä omistamia huoneistoja kos-
kevia vuokrantarkistuksia, jotka enimmäkseen koskivat lämmityskustannuksia ja vuok-
rankorotusta. 

Kauppahallit. Kertomusvuoden aikana vuokrattiin ilman huutokauppaa vapaina 
olleita kauppahallien myymälöitä seuraavasti: Hakaniemenhallista 14 myymälää9), 
Hietalahdenhallista 610), Kasarmitorinhallista 7 u ) ja Kauppatorinhallista 10 myymä-
lää12). 

Talo-osasto oikeutettiin13) sulkemaan Kasarmitorinhalli elokuun ajaksi] sisäkorjauk-
sien vuoksi ja vapauttamaan hallin vuokraajat elokuun vuokran maksamisesta. 

Vuoden aikana käsiteltiin lisäksi asioita, jotka koskivat hallimyymälän vuokraoikeu-
den siirtoa, myymälän vaihtamista toiseen vapaana olevaan, vuokrasopimuksen irtisano-
mista ja vuokran alennusanomuksia. 

Kaupunginreviisorille annettiin14) myös lausunto hallimyymälöiden vuokrausmene-
telmästä. 

Torikauppa. Kauppatorin maalaisriveistä vuokrattiin15) huutokaupalla v:ksi 1950 
kaikki tarjotut 22 kiinteätä puutarhatuotteiden myyntipaikkaa yhteensä 75 500 mk:n 

!) Kiint. lautak. 22 p. toukok. 1 071 §. — 2) S:n 5 p. kesäk. 1 184 §. — 3) S:n 23 p. tammik. 
169 §. — *) S:n 3 p. huhtik. 704 §. — «) S:n 23 p. tammik. 143 §, 13 p. helmik. 299 §, 8 p. 
toukok. 922 §, 23 p. lokak. 1 907 §. — 6) S:n 9 p. tammik. 67 §, 3 p. huhtik. 698 §, 17 p. huh-
tik. 782 §. — 7) S:n 9 p. tammik. 63 §, 17 p. huhtik. 774 §, 2 p. toukok. 910 §, 18 p. syysk. 
1 708 §, 23 p. lokak. 1 935 §. — 8) S:n 16 p. tammik. 104 ja 109 §, 13 p. helmik. 351 §, 6 p. 
maalisk. 503 ja 504 §, 20 p. maalisk. 601 ja 604 §, 17 p. huhtik. 776 ja 777 §, 17 p. huhtik. 783 §, 
24 p. huhtik. 859 §, 19 p. kesäk. 1 269 §, 3 p. heinäk. 1 331 §, 31 p. heinäk. 1 416 §, syysk. 18 pP 
1 697 §, 2 p. lokak. 1 797 §, 20 p. marrask. 2 116 §, 11 p. jouluk. 2 251 § ja 18 p. jouluk. 2 290 §. — 
·) Taloj. 7 p. maalisk. 6 §, 17 p. toukok. 16 §, 18 p. heinäk. 20 §, 26 p. elok. 26 §, 11 p. jouluk. 
36 §. — 10) S:n 7 p. maalisk. 9 §,- 17 p. toukok. 15 §, 26 p. syysk. 29 §. — u ) S:n 7 p. maa-
lisk. 7 §, 17 p. toukok. 14 §, 18 p. heinäk. 21 §. — 12) S:n 7 p. maalisk. 8 §, 17 p. toukok. 
13 §, 18 p. heinäk. 19 §, kiint. lautak. 14 p. elok. 1 475 §. — 13) S:n 17 p. heinäk. 1 370 §. — 
14) Taloj. 7 p. maalisk. 10 §. — 15) Kiint. lautak. 9 p. tammik. 56 §. 
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kuukausivuokrasta ja 8 perunanmyyntipaikkaa yhteensä 48 500 mk:n kuukausivuok-
rasta. 

Samat paikat vuokrattiin1) huutokaupalla myöskin v:ksi 1951, edelliset yhteensä 
76 900 mk:n ja jälkimmäiset yhteensä 21 300 mk:n kuukausivuokrasta. 

Savu- ja suolakalanmyyntipaikoista muutettiin 2) Kauppatorilla 26 hedelmien myynti-
paikoiksi ja kuukausivuokraksi vahvistettiin 600 mk, Hakaniementorilla 7 tuoreen kalan 
myyntipaikoiksi, kuukausivuokra 300 mk sekä Töölöntorilla 13 hedelmien myyntipai-
koiksi, samoin kuukausivuokra 300 mk. 

Hietalahdentorin IILeen kortteliin määrättiin uusi sokeaintuotteiden myyntipaikka. 
Virvoitusjuomakiöskit. Kertomusvuoden kesäkaudeksi vuokrattiin4) huutokaupalla 

kaikki 43 vuokralle tarjottua virvoitusjuomakioskia yhteensä 19 470 000 mk:n vuok-
rasta, yksi sillä ehdolla, että vuokraaj an oli maksettava maksamatta olleet veroerät heti. 

Herra H. Koskinen oikeutettiin 5) rakentamaan esittämiensä piirustusten mukainen 
virvoitusjuomakioski vesijohtolaitteineen asemakaavaosaston määräämään paikkaan 
Käpylän Etumetsään sillä ehdolla, että kioski siirtyi heti valmistuttuaan korvauksetta 
kaupungin omaisuudeksi, ja että hakija sai oikeuden käyttää sitä ilman vuokraa kolmena 
myyntikautena. Kioskin rakennustyötä valvottiin kaupungin puolesta ja rakennus oli 
hyväksyttävä ennen vuokrasopimuksen tekemistä. 

Rouva E. Koskiselle myönnettiin 6) oikeus pitää omistamaansa kioskia kaupungin 
maalla Tullivuoren- ja Porvoontien risteyksessä huhtikuun 16 p:stä lokakuun 15 p:ään 
20 000 mk:n vuokrasta, josta puolet oli maksettava vuokrakauden alkaessa ja toinen puoli 
kesäkuun 1 p:nä. 

Rouva A. M. Karlssonille myönnettiin 7) Haagassa, raitiotien päätepysäkin luona ole-
van kioskin pito-oikeus edelleen kertomusvuoden myyntikaudeksi j a vuokraksi määrät-
tiin 3 400 mk, joka oli maksettava viimeistään huhtikuun 30 p:nä. 

Rouva E. M. Lagervallille myönnettiin 8) edelleen Munkkiniemessä raitiotien pääte-
pysäkin luona olevan kioskin pito-oikeus kertomusvuoden myyntikaudeksi. Vuokra, joka 
oli 3 400 mk, oli maksettava viimeistään huhtikuun 30 p:nä. 

Leskirouva M. Michelssonille myönnettiin9) kioskinpito-oikeus kaupungin maalle 
Pakilaan Uuden Hyryläntien ja Huvilatien kulmaan 20 000 mk:n vuokrasta, josta puolet 
oli maksettava sopimusta tehtäessä ja puolet viimeistään toukokuun 30 p:nä. Vuokra-
kaudeksi vahvistettiin kertomusvuoden jäljellä ollut osa ja myyntikaudeksi toukokuun 
1 p:n ja lokakuun 15 p:n välinen aika. 

Liitosalueella olevien kioskien vuokraehtoja määrättäessä noudatettiin yleensä kanta-
kaupungin kioskeja koskevia säännöksiä. 

Radioasentaja O. Raatikainen päätettiin10) vapauttaa Eläintarhan kioskia koskevasta 
huutokauppatarjouksestaan ja hänelle päätettiin palauttaa 82 500 mk:n suuruinen huuto-
kauppavuokra, josta oli vähennetty 3 000 mk huutokauppakustannuksia. Ko. kioski 
vuokrattiin uudelleen toukokuun 26 p:nä pidetyssä huutokaupassa. 

Päätettiin11) hyväksyä Suomen siviili- ja ase vei vollisuusinvaliidien liiton rakennutta-
mat kioskit vastaanotetuiksi ja samalla kehoittaa liittoa omalla kustannuksellaan va-
kuuttamaan kaupungin hyväksi palon varalta sen hallinnassa olevat kioskit niiden täy-
destä arvosta. 

Myyntikioskien rakentaminen linja-autoaseman odotushuoneeseen. Helsingin rohdos 
oy. — Helsingfors drog ab. niminen yhtiö päätettiin12) oikeuttaa rakentamaan linja-
autoaseman odotushuoneeseen n. l .s x 2.5 m:n suuruiselle lattia-alalle hyväksyttyjen 
piirustusten mukainen kioski sekä harjoittamaan siinä kemikaliotuotteiden myyntiä 
helmikuun 1 p:stä lähtien toistaiseksi. Irtisanomisajaksi määrättiin 3 kuukautta ja vuosi-
vuokraksi 48 000 mk, johon ei sisältynyt korvausta lämmöstä ja valosta. Vuokrasopi-
mukseen otettiin lisäehto, jonka mukaan kioskin aukioloaikaan nähden oli noudatettava, 
mitä kauppaliikkeiden ja liiketoimistojen aukioloajasta elokuun 2 p:nä 1946 annetun lain 
1 ja 2 §:ssä on säädetty. 

η Kiint. lautak. 4 p. jouluk. 2 219 §, 18 p. jouluk. 2 298 §. — 2) S:n 17 p. huhtik. 793—795 §. — 
3) S:n 28 p. elok. 1 551 §. — 4) S:n 13 p. maalisk. 556 §, 3 p. huhtik. 707 §. — 5) S:n 16 p. 
tammik. 103 §. — 6) S:n 17 p. huhtik. 787 §. — 7) S:n 17 p. huhtik. 788 §. — 8) S:n 17 p. 
huhtik. 789 §. — S:n 24 p. huhtik. 869 §. — 10) S:n 17 p. huhtik. 798 §, 5 p. kesäk. 1 186 §, 
17 p. heinäk. 1 376 §. — X1) S:n 28 p. elok. 1 554 §. — 12) S:n 9 p. tammik. 62 §, 13 p. maa-
lisk. 547 §. 
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Arpajaisyhdistys oikeutettiin1) rakentamaan linj a-autoaseman odotushuoneeseen 
n. 84 x 99 cm:n suuruiselle lattia-alalle hyväksyttyjen piirustusten mukainen kioski sekä 
harjoittamaan siinä arpojen myyntiä kesäkuun 1 p:stä toistaiseksi. Irtisanomisaika oli 
3 kuukautta ja vuosivuokra 60 000 mk, johon ei sisältynyt korvausta lämmöstä ja valosta. 

Jäätelönmyyntipaikat. Pidetyssä huutokaupassa vuokrattiin 2) kertomusvuoden kesä-
kaudeksi kaikki 58 vuokralle tarjottua jäätelönmyyntipaikkaa yhteensä 32 855 000 mk:n 
vuokrasta, muutamat sillä ehdolla, että maksamattomat veroerät oli heti maksettava. 
Huutokauppatilaisuudessa oli suoritettava 30 % myyntikauden vuokrasta ennen huudon 
lopullista hyväksymistä. 

Kulosaaren jäätelönmyyntipaikka päätettiin 3) siirtää Herttoniemen valtatien ja 
Laiturinkadun kulmaan. 

Makkaranmyyntipaikat. V:n 1951 makkaranmyyntipaikat vuokrattiin4) huutokau-
palla yhteensä 1 230 000 mk:n vuokrasta. 

Rouva K. Henriksson vapautettiin 5) Kauppatorin makkaranmyyntipaikkaa koske-
vasta huutokauppatarjouksestaan ja myyntipaikka vuokrattiin huutokaupalla uudelleen. 

G. Nymanin perikunnalle päätettiin 6) myöntää vapautus Runeberginkadun ja Calo-
niuskadun kulmassa sijaitsevan makkaranmyyntipaikan vuokrasopimuksesta maalis-
kuun 31 p:stä lähtien ja palauttaa ko. myyntipaikasta suoritettu ennakkomaksu sen jäl-
keen, kun vuokrat olisi maksettu sopimuksen päättymishetkeen asti. Paikka vuokrat-
tiin uudelleen toukokuun 26 p:nä pidetyssä huutokaupassa. 

H. Haapanen oikeutettiin 7) siirtämään makkaranmyyntinsä Malmilta Hämeentien 
ja Sturenkadun kulmaan ja kuukausivuokraksi vahvistettiin 10 000 mk. 

Kukanmyyntipaikat. Pidetyssä huutokaupassa 8) vuokrattiin kertomusvuoden kesä-
kaudeksi kaikki 19 vuokralle tarjot tua kukanmyyntipaikkaa yhteensä 2 290 000 mk:n 
vuokrasta, yksi kuitenkin sillä ehdolla, että maksamattomat veroerät oli heti maksettava. 
Huutokauppatilaisuudessa perittiin 30 % myyntikauden vuokrasta. 

Kukkakauppias H. Reimes päätettiin9) vapauttaa huutokauppasitoumuksestaan 
ja siirtää hänen kukanmyyntipaikkansa vuokraoikeus rouva S. Heiskaselle samasta vuok-
rasta. 

Valokuvauspaikat. Pidetyssä huutokaupassa vuokrattiin10) kertomusvuoden kesäkau-
deksi 8:sta vuokralle tarjotusta valokuvauspaikasta 7 yhteensä 140 000 mk:n vuokrasta. 
Huutokauppatilaisuudessa oli maksettava 30 % myyntikauden vuokrasta. 

Valokuvauspaikkojen toimintakausi hyväksyttiin11) alkavaksi huhtikuun 2 p:nä. 
Sanomalehtien myyntipaikat. Päätettiin12) oikeuttaa Pikatoimisto Mars huolehtimaan 

v:n 1950 aikana entiseen tapaan sanomalehtien katumyynnistä ja määrättiin edellisen 
vuoden myyntipaikkojen lisäksi kaksi uutta paikkaa. 

Kengänkiilloituspaikat vuodeksi 1950 määrättiin13). 
Joulukuusien myyntipaikat kertomusvuoden jouluksi vuokrattiin14) huutokaupalla 

yhteensä 325 500 mk:n vuokrasta. 
Pelastusarmeijan joulupatojen pystyttämiseen myönnettiin15) tavanomainen lupa 

joulukuun 16 ja 18 p:ksi. 
Uudenvuodentinan valantapaikkoja päätettiin16) vuokrata uudenvuodenyöksi Helsingin 

invaliidien yhdistykselle. 
Katujen joulukoristelu. Suostuttiin17) useiden liikkeiden yhteisesti tekemiin anomuk-

siin saada koristaa katuosuutensa ns. joulukaduksi joulukuun aikana. Koristeluun oli 
lisäksi hankittava poliisilaitoksen lupa, noudatettava sähkö- ja liikennelaitoksen ohjeita 
sekä poistettava koristelulaitteet viipymättä määräajan päätyttyä. Lisäksi myönnettiin 18) 
eri liikkeille lupia joulukoristeiden pystyttämiseen myymälänsä ulkopuolelle. 

Lupa pullonkeräyksen järjestämiseen ja vastaanottoaitausten pystyttämiseen 10:een 
eri paikkaan myönnettiin19) Nuorten talkoiden kannatusyhdistykselle korvauksetta. 

i) Kiint. lautak. 30 p. toukok. 1 119 §. — 2) S:n 13 p. maalisk. 555 ja 557 §, 3 p. huhtik. 
708 §, taloj. 7 p. maalisk. 11 §. — 3) Kiint. lautak. 8 p. toukok. 971 §. — 4) S:n 4 p. jouluk. 
2 218 §, 18 p. jouluk. 2 296 §. — 5) S:n 30 p. tammik. 235 §, 5 p. kesäk. 1 185 §. — 6) S:n 
*27 p. maalisk. 657 §, 5 p. kesäk. 1 185 §. — 7) S:n 17 p. huhtik. 797 §. — 8) 13 p. maalisk. 
558 §, 3 p. huhtik. 709 §. — 9) S:n 17 p. huhtik. 799 §. — 10) S:n 13 p. maalisk. 559 §, 3 p. 
huhtik. 710 §. — ii) S:n 27 p. maalisk. 656 §. — 12) S:n 17 p. huhtik. 791 §. — 13) S:n 17 p. 
huhtik., 790 §. — 14) S:n 18 p. jouluk. 2 297 §. — 15) S:n 11 p. jouluk. 2 256 §. — 16) S:n 
18 p. jouluk. 2 295 §. — 17) S:n 13 p. marrask. 2 066 §, 20 p. marrask. 2 118 §, 27 p. marrask. 
2 174—2 177 §, 4 p. iouluk. 2 222 §. — ig) S:n 4 p. jouluk. 2 223—2 225 §. — 1 9) S:n 2 p . toukok. 906 §. 
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Arpojen myynti. Myönnettiin eräissä tapauksissa lupa arpojen myyntiin arpajaisvoit-
tona olevasta autosta, pidennettiin arpojen myyntiin sallittua aikaa sekä myönnettiin 
lupia erilaisten arpajaisvoittojen, kuten autojen, moottoripyörien ja veneiden, näytteille 
asettamiseen. 

Mainonta. Kertomusvuoden aikana myönnettiin useita lupia mainostaulujen, -pila-
reiden ja -julisteiden tilapäiseen pystyttämiseen. 

Suomen ulkomainonta oy:lle myönnettiin1) oikeus asettaa 8 mainostaulua Kaisa-
niemenkatu 1 l:tä rajoittavaan aitaan yhteensä 24 000 mk:n vuosivuokrasta sillä ehdolla, 
että yhtiö sitoutui kunnostamaan ko. aidan kesäkuun 10 p:ään mennessä. Yhtiölle myön-
nettiin 2) lisäksi oikeus voimassa olevan vuokrasopimuksensa puitteissa lisätä mainospila-
reiden ja -taulujen paikkoja. 

Kunnallisvaalien mainostusta koskevat määräykset päätettiin 3) julkaista päiväleh-
dissä lokakuun 1 ja 2 p:nä, 

Vallilan kerhokeskuksen avustus. Vallilan kerhokeskukselle myönnettiin4) kertomus-
vuonna talo-osaston käytettävissä olevista kasvatustoiminnan määrärahoista yhteensä 
41 183 mk eri tarkoituksiin sekä v:n 1951 samoista määrärahoista 11 631 mk aikakaus-
lehtien tilaamiseen. 

Auton hankkiminen talo-osastolle. Päätettiin5) hyväksyä v:n 1951 menoarvioon mer-
kittäväksi 600 000 mk yhdistetyn henkilö- ja kuorma-auton hankkimiseksi talo-osaston 
käyttöön. 

Rakennusalan maalaustöiden nimikkeistö ja hinnoitteluohje-opas esimerkkeineen, jonka 
011 toimittanut Suomen maalarimestariliitto, päätettiin6) tilata talo-osaston käyttöön. 

Käyttövarat. Lautakunnan käyttövaroista myönnettiin talo-osaston asentajille, läm-
mittäjille, kirvesmiehille ym. korvauksia ansionmenetyksistä sairausajalta. 

Esityksiä kaupunginhallitukselle tehtiin asioista, jotka mm. koskivat: korjaus- ja 
muutostöitä7), Somerontien 10—12 tonttien rakentamista8), talonmiesten, lämmittäjien 
ja siivoojien palkkausta tai virka-asuntoja9), Pakilan lastentarha-terveystaloa10), rap-
peutuneiden rakennusten myymistä, purkamista ja niiden alueen siistimistä11), Hämeen-
tieltä Malmin kunnallisille asunnoille johtavan Opistontien osan hoitamista12), kiinteistö-
jen palo vakuuttamista13), katolta vyöryneen lumen aiheuttamien autovaurioiden korvaa-
mista14), virvoitusjuomakioskien rakentamista liitos- ja esikaupunkialueille15), Kumpulan 
kunnallisten asuntojen vuokrien määräämistä16), poliisijärjestyksen 12. §:ään tehtävää 
lisäystä17), virkapuvun hankkimista virastotalojen ovenvartijoille18), avustuksen myön-
tämistä Stansvikin kesäkodin hoitoon19), kiinteistöjen ostamista tai vuokralle 
ottoa20), rautatieasemarakennuksen edustalla tapahtuvaa myyntitoimintaa, valoku-
vausta ym2 1), Hakaniemenhallin yölämmitystä 22), Esplanaadikappelin ja Kaivohuoneen 
hoidon, korjausten ja ravintolanpidon järjestämistä 23), Vallilan kesäteatterin rakennusten 
ja alueen kunnostamista24), korttelin n:o 585 tukimuurien uusimistyön loppuun saatta-
mista2 5), talon Kruunuvuorenkatu 11—13 lämmityskustannuksia 26), kahden käyttö-
kelvottoman kaasulieden myymistä27), painotuotteiden myymistä yleisillä paikoilla28), 
virvoitusjuomakioskien vuokraamista Sotainvaliidien veljesliiton käyttöön29), kallio-
suojien majapaikkojen majoitusmaksujen korottamista30), väliaikaisten asuntorakennus-
ten hankkimista uudisrakennustoiminnan vuoksi häädetyille perheille31), Leppävaaran 

!) Kiint. lautak. 5 p. kesäk. 1 192 §. — 2) S:n 6 p. marrask. 2 026 §. — 3) S:n 4 p. syysk. 
1 594 §. — 4 ) Taloj. 7 p. maalisk. 3 §, 11 p. jouluk. 33 ja 34 §. — 5) Kiint. lautak. 12 p. kesäk. 
1 221 §. — 6) S:n 17 p. huhtik. 801 §. — 7) S:n 9 p. tammik. 52 §, 13 p. maalisk. 550 §, 17 p. 
huhtik. 770 ja 786 §, 30 p. toukok. 1 117 §, 31 p. heinäk. 1 420 §, 14 p. elok. 1 469 §, 25 p. 
syysk. 1 752 ja 1 756 §, 2 p. lokak. 1 800 §. — 8) S:n 9 p. tammik. 61 §, 3 p. heinäk. 1 317 §. — 
9) S:n 16 p. tammik. 105 §, 27 p. helmik. 450, 454 ja 457 §, 2 p. toukok. 904 §, 15 p. toukok. 
1 030 §, 30 p. lokak. 1 993 §. — 10) S:n 6 p. helmik. 286 §, 13 p. marrask. 2 060 §. — X1) S:n 
13 p. helmik. 350 §, 3 p. huhtik. 697 §, 2 p. toukok. 911 §, 5 p. kesäk. 1 190 §, 3 p. heinäk. 
1 324 §, 17 p. heinäk. 1 378 §, 13 p. marrask. 2 064 §. — 12) S:n 6 p. maalisk. 507 §. — 13) S:n 
6 p. maalisk. 508 §, 25 p. syysk. 1 753 §. — 14) S:n 6 p. maalisk. 513 §, 20 p. maalisk. 606 §.— 
15) Taloj. 7 p. maalisk. 2 §, kiint. lautak. 13 p. maalisk. 548 §. — 16) S:n 3 p. huhtik. 699 § .— 
17) S:n 24 p. huhtik. 851 §. — 18) S:n 24 p. huhtik. 862 §, 20 p. marrask. 2 115 §. —1 9) S:n 2 p. 
toukok. 905 §. — 20) S:n 8 p. toukok. 961 §, 19 p. kesäk. 1 273 §, 17 p. heinäk. 1 368 §, 25 p. 
syysk. 1 749 §, 18 p. jouluk. 2 291 §. — 21) S:n 22 p. toukok. 1 074 §. — 22) S:n 30 p. toukok. 
1 121 §. — 23) S:n 30 p. toukok. 1 133 §, 30 p. lokak. 1 994 §, 6 p. marrask. 2 027 §. — 24) S:n 
12 p. kesäk. 1 227 §. — 25) S:n 3 p. heinäk. 1 318 §. — 26) S:n 17 p. heinäk. 1 366 §. — 27) 17 p. 
heinäk. 1 377 §. — 28) S:n 14 p. elok. 1 466 §. — 29) S:n 28 p. elok. 1 552 §. — 30) S:n 18 p. 
syysk. 1 705 §. — l l ) S:n 18 p. syysk. 1 707 §, taloj. 6 p. lokak. 31 §, kiint. lautak. 9 p. lokak. 1 842 §. 
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kartanon ruokakellon luovuttamista Tersmedenin sukuyhdistykselle1), joukkomajoi-
tuksen järjestämistä yksinäisille miehille 2), maidontarkastamon rakennuksen siirtämistä 
talo-osaston hallintaan 3), ilmoitusten, tiedonantojen ja koristeiden ripustamista katujen 
ja muiden yleisten paikkojen yläpuolelle4), ehdokkaiden nimeämistä kaupungin edusta-
jiksi Bostads aktiebolaget Mechelingatan n:o 38 nimisen yhtiön johtokuntaan ja tilin-
tarkasi ajistoon 5) sekä kaupungin irtaimen omaisuuden leimaamista6). 

Palkkalautakunnalle tehtiin 7) esitys poliisilaitoksen yhden siivoojan viran siirtämi-
sestä korkeampaan palkkaluokkaan. 

Lausuntoja kaupunginhallitukselle annettiin asioista, jotka mm. koskivat: virvoitus-
juomakioskeja ym. myyntipaikkoja8), purettavista rakennuksista asunnottomiksi jää-
vien asukkaiden sijoittamista ja yksityisten asunto-olojen parantamista9), huoneistojen 
luovuttamista kaupungin laitosten käyttöön 10), kunnalliskodin henkilökunnan asunto-
kysymyksen järjestämistä11), huoneistojen muutos- ja korjaustöitä12), Katajanokan kal-
liosuojan hoidon järjestämistä asosiaalisten ainesten majoittamista silmällä pitäen13), 
paikkojen vuokrausta pyöriviä valomainospilareita varten14), vuokrien määräämistä15), 
retkeilymajan järjestämistä16), virka-asunnon määräämistä17), lämmittäjän ylityö- tai 
päivystyskorvausta18), Helsingin väestön päärekisterin huoneistokysymystä19), Kum-
pulan kunnallisten asuntojen korjauksia ja vuokria 20), kaupungin ostettavaksi tar jot tuja 
kiinteistöjä21), toriajan pidentämistä22), työttömyystöiden järjestämistä mahdollisen 
naistyöttömyyden esiintyessä23), ns. Sederholmin talon kunnostamista ja käyttöä2 4), 
liitosalueella vallitsevien epäkohtien korjaamista25), vihannestukkukaupan järjestämis-
tä 2 6) , opetuskeittiön järjestämistä Käpylään2 7), tonttialueen vuokraamista Kaarelan 
ruotsinkieliselle kansakoululle 28), kaupungin omistamien huviloiden ja rakennusten vuok-
raamista kesäasunnoiksi 29), Mäkelänkatu 37—43:ssa olevan talon siivoustyön jakamis-
ta3 0) , myymälän aukioloajan pidentämistä veikkauskuponkien vastaanottoa varten3 1) , 
tuhoutuneen Malmin sairaalan jäännösten poistamista32), luvan myöntämistä mainos-
lehtisten levittämiseen lentokoneesta33), raha-avustusten myöntämistä34), kalliosuojien 
majoitusmaksujen korottamista 35), terveystalon rakentamista ja lastentarhan perusta-
mista Vartiokylään36), Töölönkatu 55:n pihan kunnossapitovelvollisuutta37), kaupungin 
omistamien Kiljavan parantolan hoitopaikkojen eli vastaavien parantolaosakeyhtiön 
osakkeiden luovutushinnan määräämistä 38), Ebeneserkodin pihamaan kunnostamista 39) 
sekä Kaivohuoneen ja Esplanaadikappelin ravintoloiden korjausmäärärahojen kuolet-
tamista 40). 

Lausuntoja annettiin lisäksi: palkkalautakunnalle palkkausasioista41), terveyden-
hoitolautakunnalle Matkaravinto oy:n jäätelönmyyntipaikoista 42), urheilu- ja retkeily-
lautakunnalle virvokkeiden myynnistä urheilukentillä 43), maistraatille Lauttasaaren tien-
viitoista44) sekä eri viranomaisille asunto-osakkeiden ym. kiinteistöjen arviohinnoista. 

Kiint. lautak. 2 p. lokak. 1 794 §. — 2) S:n 23 p. lokak. 1 931 §. — 3) S:n 23 p. lokak. 
1 939 i — 4) S:n 20 p. marrask. 2 110 §. — 5) S:n 11 p. jouluk. 2 250 §. — 6) S:n 18 p. jouluk. 
2 294 §. — 7) S:n 13 p. marrask. 2 068 §. — 8) S:n 9 p. tammik. 55 §, 5 p. kesåk. 1 181 §, 
28 p. elok. 1 553 §, 2 p. lokak. 1 801 §. — 9) S:n 9 p. tammik. 59 §, 27 p. helmik. 447 §. — 
10) S:n 16 p. tammik. 102, 114 §, 13 p. maalisk. 549 §, 24 p. huhtik. 853 §, 14 p. elok. 1 467 §, 
4 p. syysk. 1 587 §, 2 p. lokak. 1 798 §, 9 p. lokak. 1 847 ja 1 848 §, 20 p. marrask. 2 112 §, 
18 p. jouluk. 2 289 §. — X1) S:n 23 p. tammik. 161 §. — 12) S:n 23 p. tammik. 162 §, 20 p. hel-
mik. 402 §, 27 p. helmik. 449 §, 24 p. huhtik. 852 §, 30 p. toukok. 1 120 §, 18 p. syysk. 1 696 §, 
25 p. syysk. 1 751 §. — 13) S:n 23 p. tammik. 164 §. — 14) S:n 23 p. tammik. 168 §, 13 p. 
maalisk. 546 §. — 15) S:n 30 p. tammik. 232 §, 6 p. helmik. 291 §, 30 p. toukok. 1 131 §, 3 p. 
heinåk. 1 334 §, 6 p. marrask. 2 021 §. — 16) S:n 6 p. helmik. 289 §. — 17) S:n 13 p. maalisk. 
553 — 18) S:n 20 p. maalisk. 600 §. — 19) S:n 27 p. maalisk. 646 §. — 20) S:n 27 p. maalisk. 
647 §. — 21) S:n 17 p. huhtik. 773 §, 19 p. kesåk. 1 271 §, 13 p. marrask. 2 057 ja 2 061 §, 4 p. 
jouluk. 2 214 §. — 22) S:n 2 p. toukok. 901 §. — 23) S:n 8 p. toukok. 966 §. — 24) S:n 8 p. tou-
kok. 967 §, 2 p. lokak. 1 795 §. — 25) S:n 8 p. toukok. 972 §, 22 p. toukok. 1 072 §, 12 p. kesåk. 
1 222 §, 19 p. kesåk. 1 268 §, 3 p. heinåk. 1 321 §. — 26) S:n 22 p. toukok. 1 073 §. — 27) S:n 
30 p. toukok. 1 118 §. — 28) S:n 30 p. toukok. 1 125 §. — 29) S:n 5 p. kesåk. 1 180 §. — 
30) S:n 12 p. kesåk. 1 218 §, — 31) S:n 12 p. kesåk. 1 223 §. — 32) S:n 3 p. heinåk. 1 325 §. — 
33) S:n 14 p. elok. 1 472 §. — 34) S:n 28 p. elok. 1 540—1 542 §. — 35) S:n 28 p. elok. 1 555 §. — 
36) S:n 16 p. lokak. 1888 ja 1 889 5. — 37) S:n 16 p. lokak. 1891 §. — 38) S:n 11 p. jouluk. 
2 248 §. — 39) S:n 11 p. jouluk. 2 253 §. — 40) S:n 11 p. jouluk. 2 257 §. — 41) S:n 6 p. helmik. 
293 §, 13 p. helmik. 358 §, 18 p. jouluk. 2 293 §. — 42) S:n 22 p. toukok. 1 074 §. — 43) S:n 
4 p. syysk. 1 591 §. — 44) S:n 27 p. marrask. 2 170 §. 
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