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Lisäpalkkiona auton hoidosta päätettiin suorittaa 4 000 mk kuukaudes-
sa mi ttausmies-autonkuljetta ja E# Forsbergille toukokuun 1 p:stä lähtien ja kesän aikana autonkuljettajana toimivalle mittausmies 0. Laarille 
(19.5. 938 §, 9.6. 1091 §). 

Kaupunkimittausosaston huoneisto. Kaupunkimittausosasto muutti talon 
Eteläranta 10 neljänteen kerrokseen huoneisiin n:o 427-443, joka merkit-
tiin tiedoksi (24.11. 2093 §). Kaupunginhallitukselta anottiin 500 000 mk:i 
määrärahaa tarvittavien muutostöiden suorittamiseksi ko. huoneistossa 
(1.12. 2177 §, 15.12. 2249 §). 

Esityksiä kaupunginhallitukselle tehtiin asioista, jotka mm. koskivat: 
palokaivoja varten tarvittavia alueita (14.1. 114 §, 28.1. 211 §, 3.3. 
450 §, 17.3· 549 §, 5.5. 823 §, 3.6. 1061 §, 20.10. 1891 §, 22.12. 2321 §); 
teiden leventämistä ja tarvittavien alueiden ostamista (14.1. 116 §, 21.1. 
158 §. 18.2# 357 §, 3.6. 1060 §, 30.6. 1213 §, 1 1 . 8 . 1454 §, 1.9. 1540. 
1541 §); viranhaltijan oman auton käyttöä virkatehtävissä (14.1· 117 §); 
aluevaihtoja (4.2. 262 §, 30.6. 1214 §); Etelärantatien leventämiseen 
tarvittavan alueen pakkolunastusta (3.3. 448 §); tietyön yhteydessä yksi-
tyisalueelta kaadettujen puiden korvaamista (3.3· 452 §); käteiskassan 
perustamista osastoon (3.3· 453 §); alueen ostoa Tapanilasta linja-auto-
pysäkkiä varten (17.3· 550 §); Backaksen sotilasvirkataloon kuuluvan alu-
een luovutusta Helsingin maanviljelysinsinööripiirin käyttöön (16.6. 
1146 §); Helsingin-Vihdin maantien rakentamista (29.7. 1385 §); maa-alu-
een käyttöoikeuden luovutusta Ryttylän koulukodin alueesta perustettavaa 
kylätietä varten (1.9· 1537 §); mittausmies-autonkuljettajalle määrätyn 
sakon maksamista kaupungin varoista (15.9· 1638 §); tontinmittaajan oi-
keuksien myöntämistä osaston insinöörille S. Kortteelle (15.9. 1645 §); 
Nukarin lastenkodin kaivon paikan vuokraamista (13.10. 1832 §, 8.12. 
2216 §); eräiden kaupungin Etelä-Kaarelassa olevien tilojen yhdistämistä 
(3.11. 1985 §) sekä osaston kaiustonhankintaa (8.12. 2217 §). 

Lausuntoja kaupunginhallitukselle annettiin asioista, jotka mm. koski-
vat: Helsingin maalaiskunnan tekemää peltoalueen myyntitarjousta (14.1. 
115 §); kaupungin kartan painattamislupia (21.1. 155 §, 7.4. 672 §, 13.10. 
1830 §, 1.12. 2166 §); aluevaihtoa Munkkiniemen Pikku-Kuusisaaressa (21.1. 
156 §): Helsingin-Malmin-Porvoon maantien oikaisua Malmin hautausmaan koh-
dalla (28.1. 213 §); palokaivoja ja -altaita varten tarvittavien alueiden 
hankkimista (4.2. 263 §); Pukinmäen Kartanontien rakentamista rakennus-
suunnitelman edellyttämään paikkaan (11.2. 308 §)$ Akateemisen kirjakau-
pan anomusta saada painattaa mainoslehtisiä (9.6. 1092 §); Hämeen läänin-
hallituksen välipäätöstä Padasioen kunnan kaupungin halkotoimistolle vuok-
raamasta maa- ja vesialueesta (30.6. 1216 §); Vihdin tiealueen pakkolunas-
tusta (29.7. 1387 §)} eräiden poikkeuksellisten rakennuslupien myöntämis-
tä (25.8. 1501 §, 8.12. 2213 §); Ryttylän-Turkhaudan maantien oikaisun 
toteuttamista (22.9. 1687 §) sekä maaperätutkimuksen suoritusta ns. Haa-
gan 3. alueella (20.10. 1890 §). Lisäksi annettiin joukko lausuntoja ti-
lojen lohkomisista ym. maanmittaustoimituksista. 

Huoltolautakunnalle annettiin lausunto Tervalammen työlaitoksen ja 
siirtoviljelijä E. Kaiposeh välisestä tilusvaihtosuunnitelmasta (1.12. 
2168 §). 

7. Kiinteistötoimiston talo-osaston toimialaan kuuluvat asiat 

Virastoja ja laitoksia varten vuokralle otetut huoneistot. Asuntotuo-
tantokomitean käyttöön päätettiin vuokrata Säästöpankkien Keskus-Osake-
Pankilta Aleksanterinkatu 46:sta n. 200 m2:n suuruinen huoneisto marras-
kuun 1 p:stä lukien 80 000 mk:n kuukausivuokrasta lämpöineen (27.10. 
1953 §). 

Äitiys- ja lastenneuvolaa varten päätettiin vuokrata yhteiskäyttöön 
Helsingin evankelisluterilaisten seurakuntien kanssa Asunto-oy. Nousiais-
tentie 6 -nimiseltä yhtiöltä 100 m2 huonetilaa 15 000 mk:n lämpö- ja läm-
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minvesikustannukset sisältävästä kuukausivuokrasta helmikuun 1 p:stä al-
kaen samoilla ehdoilla, jotka on mainittu lokakuun 7 p:nä 1950 allekir-
joitetussa vuokrasopimuksessa. Lisäehtona oli, että seurakunnat antavat 
kerhohuoneiston käyttöoikeuden äitien vastaanottoa varten maanantaisin 
klo 16-18.30 väliseksi ajaksi sekä tarvittaessa ylimääräisiä vastaanotto-
ja varten arkiaamuisin ja -iltaisin. Samalla päätettiin luopua em. vuok-
rasopimuksesta, joka koski samassa talossa sijaitsevaa kolmen huoneen ja 
keittiön huoneistoa (28.1. 217 §). 

Marmoripalatsista häädetyn äitiysneuvolan käyttöön luovutettiin Kap-
teeninkatu 20-22:ssa sijaitseva, Hyvösen lastenkotisäätiön omistama kol-
men huoneen, palvelijanhuoneen ja» keittiön huoneisto huhtikuun 16 p:stä 
alkaen 10 000 mk:n kuukausivuokrasta, ilman lämpökustannuksia. Kaupungin-
hallitukselta päätettiin anoa 600 000 mk:n määräraha huoneiston korjaus-
töitä varten (4.2. 272 §, 16.6. 1155 §). 

Äitiys- ja lastenneuvolaa varten päätettiin vuokrata Munkkiniemestä 
Asunto-oy. Perustie 24 -nimiseltä yhtiöltä n. 170 m2:n suuruinen huoneis-
to 102 000 mk:n suuruisesta lämpökustannukset sisältävästä kuukausivuok-
rasta. Vuokrasopimus astuisi voimaan silloin, kun huoneisto luovutetaan 
asianmukaisesti järjestettynä neuvolan käyttöön (25.8. 1503 §). 

Apollonkatu 14-16:ssa sijaitsevalle lastenneuvolalle päätti lautakunta 
vuokrata samasta talosta, jonka omistaa Svenska Olaus Petri församlingen 
-niminen yhdistys, lisätilaksi II kerroksesta aulan eteistiloineen sekä 
kirjoitushuoneen käytettäväksi kansliana aamupäivisin. Em. huoÄetilat 
vuokrattiin tammikuun 1 pistä 1953 alkaen viideksi päiväksi viikossa klo 
9-13 väliseksi ajaksi 6 000 mk:n kuukausivuokrasta lämpöineen ja valoi-
neen ja muuten lastenneuvolan vuokrasopimuksen ehdoilla (1.12. 2173 §). 

Merkittiin tiedoksi, että huoneenvuokralautakunnan päätöksen mukaan 
oli kaupunki velvoitettu häädön uhalla muuttamaan lastenneuvolansa Inti-
ankatu 13:stä syyskuun 1 p:nä. Uutta huoneistoa Arabian alueelta äitiys-
neuvolaa varten ei ollut saatavissa, joten neuvolan oli toistaiseksi pak-
ko lopettaa toimintansa, kunnes uusi huoneisto löydettäisiin (11.8.1460 § 

Maunulan lastentarha- ja seimirakennus päätettiin vuokrata Maunulan 
Kansanasunnot oy:Itä elokuun 21 p:stä alkaen vuodeksi kerrallaan vuosi-
vuokrasta, jonka suuruus oli 5 656 200 mk ja joka oli maksettavava puoli-
vuosittain etukäteen. Sopimuksen irtisanomisaika oli 3 kk (25.8. 1510 §). 

Marian sairaalan talous- ym. toimihenkilöiden tilapäisenä asuntona 
käytettäväksi päätettiin Lapinlahdenkatu 25:stä vuokrata 116 m2:n suurui-
nen, kolmen huoneen, hallin, palvelijanhuoneen ja keittiön huoneisto hei-
näkuun 15 p:stä alkaen enintään neljän vuoden ajaksi 10 000 mk:n kuukau-
sivuokrasta lämmityskuluineen. Vuokrauksen edellytyksenä oli huone envuok-
ralautakunnan suostumus (9.6. 1108 §). 

Metsäkummun tarkkailukodin henkilökunnan asuntolaksi päätettiin Oulun-
kylästä vuokrata C.A. Lexanderin perikunnalta Kullobacka 8:sta neljän 
huoneen ja keittiön huoneisto elokuun ajaksi 9 340 mk:n kuukausivuokras-
ta, johon ei sisältynyt lämmityskustannuksia, sekä syyskuun 1 p:stä al-
kaen edelleen vuodeksi kerrallaan, irtisanomisaika 3 kk. Vuokraajalla 
oli oikeus käyttää korvauksetta vuokranantajan omistamia huonekaluja 
(25.8. 1507 §;. 

Kansanhuoltotoimistolle yleisten ostokorttien jakelupaikaksi luovutet-
tiin Pohj.Esplanaadikatu 19:stä huoneisto syyskuun 1 p:n ja lokakuun 31 
p:n väliseksi ajaksi 186 910 mk:n suuruisesta lämpökustannukset sisältä-
västä kuukausivuokrasta (30.6. 1218 §). Lautakunta päätti sanoa irti em. 
huoneistoa, joka oli vuokrattu Pohjoismaiden Yhdyspankilta, koskevan 
vuokrasopimuksen päättyväksi lokakuun 31 p:nä (1.12. 2185 §). Kaupungin-
hallituksen alistettua lautakunnan päätöksen tutkittavakseen annettiin 
asiasta pyydetty lisäselvitys (15.2. 2282 §). 

Nuorisotyölautakunnan käyttöön nuorisojärjestöjen kokoontumispaikaksi 
päätettiin luovuttaa Siltasaarenkatu 3-5:stä kaupungille vuokrattu kuusi 
huonetta, keittiön, neljä eteistä, WC:n ja kylpyhuoneen käsittävä, 203.5 
m2:n suuruinen huoneisto huhtikuun 1 p:stä alkaen 20 355 mk:n kuukausi-
vuokrasta lämmitykseen tarvittavine polttopuineen. Ehtona oli, että mikä-
li nuorisotyölautakunnan Unioninkatu 27:ssä sijaitsevaa toimistoa ei oli-



70 

si saatu syksystä lähtien sijoitetuksi muualle, se siirrettäisiin em. 
huoneistoon. Kaupunginhallitukselta päätettiin anoa huoneiston korjauksia 
varten 510 000 mk:n määräraha talo-osaston käyttöön (30.6. 1227 §). 

Nuorisotyölautakunnan lainavarastoa varten päätettiin vuokrata Henki-
vakuutusyhtiö Verdandilta Döbelninkatu 3 a:sta 30 m2 :n suuruinen varasto 
ja WC syyskuun 1 p:stä alkaen 5 250 mk:n kuukausivuokrasta, johon kuului 
valaistus ja lämpö. Irtisanomisaika oli 3 kk (1.9· 1558 §). 

Suomenkielisten kansakoulujen käyttöön päätettiin kertomusvuoden aika-
na vuokrata seuraavat huonetilat: Helsingin Yhteislyseolta Lapinlahd en-
katu l:stä syyskuun 1 p:n 1952 ja elokuun 31 p:n 1953 väliseksi ajaksi 
sekä sen jälkeen vuodeksi kerrallaan, irtisanomisaika 3 kk, kolme luokka-
huonetta iltavuoroon 50 000 mk:n kuukausivuokrasta. Vuokraehtoihin kuu-
lui, että koulu sai käyttää myös voimistelusalia ja lahoratoriohuonetta 
(1.9· 1554 §, 29.9. 1746 §); Raittiusyhdistys Koitolta Yrjönkatu 31:stä 
syyskuun 1 p:n 1952 ja toukokuun 31 p:n 1953 väliseksi ajaksi kolme luok-
kahuonetta 105 000 mk:n kuukausivuokrasta ja voimistelusali 300 mk:n tun-
tivuokrasta. Vuokranantajalla oli oikeus kävttää vuokrattuja huoneita 
omiin tarkoituksiinsa iltaisin (1.9· 1556 §;. Sittemmin vuokrattiin li-
säksi jatkoluokkia varten yksi luokkahuone 10 000 mk:n kuukausivuokras-
ta (22.9· 1691 §); Kalliolan Kristillis-Yhteiskunnallisen Työkeskuksen 
omistamasta talosta Vaasanrinne 5:stä yhteensä 118.5 m2 huonetilaa 
20 140 mk:n suuruisesta, valo- ja lämpökustannukset sisältävästä kuukau-
sivuokrasta, irtisanomisaika 3 kk (7.1· 67 §); myöhemmin samasta paikas-
ta samalta vuokranantajalta kerhosali, kolme kerhohuonetta, keittiö ja 
varastohuone, yhteensä 460 m , elokuun 1 p:stä alkaen toistaiseksi vuo-
deksi kerrallaan. Sopimus oli sanottava irti 3 kk ennen vuokrakauden 
päättymistä. Kuukausivuokraan, 78 200 mk, sisältyi korvaus valosta ja 
lämmöstä. Vuokrasopimuksen ehdoista mainittakoon mm.: koulutyön huoneis-
toissa oli päätyttävä klo 16, jotta huoneet ehdittiin siivota talon omaa 
käyttöä varten; koulutyön aiheuttamat siivoustyöt korvasi vuokraaja, sa-
moin oppilaiden kalustolle tai kiinteistölle mahdollisesti aiheuttamat 
vahingot; huoneisiin sijoitettiin pieniä 15 oppilaan luokkia ja pulpet-
tien asemesta käytettiin pöytiä; mikäli keittiössä käytettiin sähkövir-
taa opetustarkoituksiin, korvasi koulu näin aiheutuneet kulut (11.8. 
1457 5); samasta talosta vuokrattiin lisäksi juhlasali, pukeutumishuone 
ja kerhohuone entisin vuokraehdoin 30 000 mk:n kuukausivuokrasta, mihin 
sisältyi lämpö, valo ja siivous (22.9. 1692 §); Arkadian Yhteislyseolta 
Arkadiankatu 28:sta kaksi luokkahuonetta kouluvuoden 1952/53 iltavuoroon 
20 000 mk:n kuukausivuokrasta, mihin kuuluivat lämpö-, valo- ja siivous-
kustannukset (1.9· 1553 §)· 

Edellisten lisäksi vuokrattiin Työväenopiston kansakoululuokkien käyt-
töön Paasivuorenkatu 5:stä Voimistelu- ja Urheiluseura Tarmon käytössä 
oleva voimistelusali 30 tunniksi kevätlukukauden ajaksi 450 mk:n tunti-
vuokrasta (18.2. 362 §); Pakilan suomenkielisen kansakoulun käyttöön Pa-
kinkylän kirkon kannatusyhdistykseltä sen omistamasta kirkkorakennukses-
ta seurakuntasali» kaksi kerhohuonetta ja tarjoiluhuone, joiden yhteis-
pinta-ala oli 163 m2, sekä lisäksi portaikko ja eteinen, yhteensä 37 m2, 
syyskuun 1 p:n ja joulukuun 31 psn väliseksi ajaksi 54 000 mk:n kuukau-
sivuokrasta lämpöineen ja valoineen. Tarpeelliset korjaukset oli kaupun-
gin suoritettava (13.10, 1838 §); Haagan kansakoululle Huopalahden seu-
rakuntatalon yläsali aamupäiviksi korkeintaan 24 oppilaan suuruisen luo-
kan käyttöön 15 000 mk:n kuukausivuokrasta. Huoneeseen oli sijoitettava 
pulpettien asemesta helposti siirrettävät pöydät ja kaupungin oli sovit-
tava kirkon vahtimestarin kanssa siivouksen ja muun vahtimestarille koi-
tuvan lisätyön korvaamisesta (22,9· 1694 §); Lauttasaaren Yhteiskoulun 
Kannatusyhdistykseltä Lauttasaaren yhteiskoulun talosta neljä luokkahuo-
netta iltapäiväkäyttöön ja yksi opettajainhuone koko päiväksi syyskuun 
1 p:n 1952 ja toukokuun 31 p:n 1953 väliseksi ajaksi 105 000 mk:n kuu-
kausivuokrasta, mihin sisältyivät lämpö-, valo- ja siivouskustannukset. 
Vuokrasopimus jatkui edelleen kouluvuosittain siihen saakka, kunnes 
Lauttasaaren uusi kansakoulurakennus valmistuisi (22.9. 1693 §)» Malms 
Svenska Ungdomsförening -nimiseltä yhdistykseltä Hämeentie 31:stä kerho-
huone 24 tunnin ja juhlasali 23 tunnin viikottaiseen käyttöön 24 000 mk:n 
kuukausivuokrasta syyskuun 20 p:n 1952 ja toukokuun 31 psn 1953 välisek-
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si ajaksi. Vuokraan sisältyivät lämpö-, valo- ja siivouskustannukset ja 
sopimus jatkui edelleen toistaiseksi kouluvuosittain. Lisäksi päätettiin 
^ankkia^huoneistoon palolautakunnan määräämä palokalusto (22.9. 1690 §, 

Herttoniemestä suomenkielisten kansakoulujen käyttöön Susitie ll:stä 
vuokratun huoneiston vuokrasopimus päätettiin sanoa irti syyskuun 1 p:stä 
(11.8. 1458 §). 

Ruotsinkielisen työväenopiston käyttöön päätettiin vuokrata Svenska 
Privata Läröverket för flickor -nimiseltä koululta yksi luokkahuone syys-
kuun 1 p: stä alkaen kuuden kuukauden ajaksi 3 000 mk:n kuukausivuokras-
ta. Samalla hyväksyttiin ko. koululta aikaisemmin vuokrattujen luokkahuo-
neiden vuokraksi 2 512 mk kuukaudessa luokkahuonetta kohden. Lisäksi pää-
tettiin työväenopistolle vuokrata voimistelusali Kruununhaan ruotsalai-
sesta kansakoulusta 350 mk:n tuntivuokrasta (1.9. 1557 §). 

Rakennustoimiston puhtaanapito-osaston käyttöön oikeutti lautakunta 
talo-osaston vuokraamaan Oy. Esso ah: Itä Olavin- ja Et el. Rautatiekadun 
kulmauksessa sijaitsevalta bensiiniasemalta yhden huoneen, pinta-alaltaan 
20 tqt , 2 000 mk:n kuukausivuokrasta lämpöineen joulukuun 1 p:stä alkaen 
(1 .12 . 2174 §) . 

Virastoille ja laitoks ille luovutetut kaupungin huoneistot. Lisätilak-
si ratsastavalle poliisille päätettiin luovuttaa Ruskeasuon ratsastushal-
lista talli, eteinen, ullakko ja uusi ulkovaja, yhteensä 557 m2, lokakuun 
1 p:stä alkaen vuodeksi kerrallaan, irtisanomisaika 3 kk. Talo-osasto oi-
keutettiin siirtämään kertomusvuoden vuokran maksamista varten 60 672 mk 
arvaamattomien vuokrien ja vuokrankorotusten tililtä poliisilaitoksen 
vuokratuille. Vastaavalle tilille päätettiin merkitä v:n 1953 talousar-
vioehdotukseen lisämäärärahaa 242 688 mk (25#8. 1509 §). 

Toukolan äitiys- ja lastenneuvolalle päätettiin luovuttaa Intiankatu 
20:stä huoneistot E 17 ja F 21, sillä edellytyksellä että huoneenvuokra-
lautakunta hyväksyy näissä huoneistoissa asuvien perheiden sijoittamisen 
toisaalle (22.9. 1702 §). 

Nuorisotyölautakunnan käyttöön kerhohuoneistoksi luovutettiin Intian-
katu 20:stä 30 m2:n suuruinen huoneisto syyskuun 1 p:stä alkaen 1 4+0mk:n 
tilitysvuokrasta, mihin sisältyi korvaus valosta, mutta ei lämmöstä 
(29.7. 1397 §)· Lisäksi päätettiin, mikäli kaupunginhallitus myöntäisi 
tarvittavan, 123 000 mk:n suuruisen määrärahan muutostöitä varten, luo-
vuttaa nuorisotyölautakunnalle Unioninkatu 27:stä huoneenvuokratoimiston 
käytössä ollut ns. arkistotila ja sen vieressä oleva eteistila. Huoneis-
totilan tilitysvuokra oli 13 275 mk kuukaudessa valoineen ja lämpöineen 
(10.3. 500 §). 

Suomenkielisten kansakoulujen käyttöön .päätettiin luovuttaa Alppika-
tu l:stä I kerroksesta huonetilaa 1 276 m , tilitysvuokra lämpöineen 
I 684 320 mk vuodessa sekä kellarikerroksesta tilaa 260 m , jonka tili-
tysvuokra oli 343 200 mk vuodessa (1.12. 2179 §). 

Ammattiopetuslaitosten johtokunnan käyttöön päätettin luovuttaa Alppi-
katu l:stä kolmikerroksinen kivirakennus, pinta-alaltaan 1 535 m2, jonka 
tilitysvuokra vuodessa oli 2 026 200 mk (1.12. 2179 §). 

Kotitalouslautakunnalle päätettiin luovuttaa ns. Käärmetalossa Mäke-
länkatu 86-96:ssa sijaitseva pesulaitos syyskuun 16 psstä alkaen toistai-
seksi, 75 000 mk:n kuukausivuokrasta sillä ehdolla, että lautakunnan oli 
vastattava kaikista hoitokustannuksista, kuten henkilökunnan palkkaukses-
ta, kylmän ja kuuman veden kulutuksesta mittarin tai arviolaskelman mu-
kaisesti, pesulakoneiden korjauksesta, voima- ja valaistusvirran kulutuk-
sesta ym. Lämmityskulut sisältyivät kuitenkin vuokraan (8.9. 1598 §). 

Kaupungintalossa II ja III kerroksissa olevien vapaiden huoneiden jär-
jestely asemakaava-, kaupunkimittaus- ja tonttiosaston kesken hyväksyt-
tiin. Siirtolapuutarhaosaston käytössä olleet pohjakerroksen huoneet luo-
vutettiin painatus- ja hankintatoimiston käyttöön (11.2. 311 §). 

Hesperian huvila. Lautakunta päätti: hyväksyä ns. Hesperian huvilan . 
II kerroksessa sijaitsevan salin jakamisen väliseinällä talo-osaston laa-
timan suunnitelman ja 114 000 mk:aan päättyvän arviolaskelman mukaisesti; 
oikeuttaa talo-osaston vuokraamaan asutustoimistolle rakennuksen II ker-
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roksesta 30 m2sn suuruisen toimistohuoneen heinäkuun 1 psstä 2 64-0 mksn 
suuruisesta valaistuskulut sisältävästä kuukausivuokrasta; oikeuttaa ta-
lo-osaston luovuttamaan asuntotuotantokomitean käyttöön 106 m sn suurui-
sen kolmen huoneen ja keittiön huoneiston 5 000 mksn kuukausivuokrasta 
ilman valoa ja lämpöä sekä lisäksi oikeuttaa Helsingin Marttayhdistyksen 
käyttämään olympiakisojen aikana kanttiini tarkoituksiin em. rakennuksen 
vieressä olevaa sorastettua aluetta, sillä ehdolla että asutustoimiston 
henkilökunnalle ja asiakkaille oli turvattava tarpeellinen kulkutie 
(28.4. 784 §). 

Mäntymäki-Tallbacka -nimisen huvilan vuokralleanto.TSm.· huvilaa koske-
va Helsingin Suomalaisen Marttayhdistyksen kanssa tehty vuokrasopimus 
sanottiin irti päättyväksi 31 psnä maaliskuuta sekä päätettiin luovuttaa 
huvila sen vapauduttua Helsingin Kunnantyöntekijoiden Keskustoimikunnan 
käyttöön talo-osaston myöhemmin määrättävin vuokraehdoin (8.12. 2219 §). 

Tehdasrakennuksen vuokraaminen Oy. G. Söderström abille· Oy. Oka ah sn 
omistajalle, Oy. G·. Söderström ah:lie päätettiin vuokrata tehdaskortte-
lista n:o 178 tehdasrakennus kesäkuun 1 psstä viideksi vuodeksi 321 720 
mk:n vuosivuokrasta. Vuokrasopimukseen muutettiin vuokra sidotuksi viral-
liseen elinkustannusindeksiin, muut ehdot pysyivät samoina kuin aikaisem-
massa Oy. Oka ab:n kanssa tehdyssä sopimuksessa. Näihin sisältyi mm. vuok-
raajan velvollisuus huolehtia kustannuksellaan rakennuksen uiko- na si-
säkorjauksista sekä vakuuttaa rakennus palon varalta (19.5. 967 §). 

Oy* Renlund ab:n ja kaupungin välinen sopimus. lautakunta päätti os-
taa Oy. Renlund ab:Itä ns. Agroksen vuokra-alueella sijaitsevan autotal-
lirakennuksen 1 milj. mk:n kauppahinnasta seuraavilla ehdoilla: yhtiö 
saa edelleen huhtikuun 1 psstä 1951, mihin päivään mennessä mainitun 
alueen vuokrasopimus oli sanottu irti, hallita aluetta elokuun 31 p:ään 
1952. Tästä ajasta on 6 kk vuokratonta ja 11 kksn ajalta yhtiö suorittaa 
vuokrana 20 000 mk kuukaudessa, eli yhteensä 220 000 mk, mikä maksetaan 
sopimusta allekirjoitettaessa; autotallirakennuksen vastaanotto tapahtuu 
elokuun. 31 psnä; yhtiö sitoutuu toukokuun 1 psään mennessä poistamaan 
autotallirakennuksen vieressä olevat kaksi hirsistä rakennettua vajara-
kennusta; kaupungilla on oikeus kevään ja kesän aikana suorittaa alueel-
la tarpeellisia tasoitus- ym. töitä; yhtiö luovuttaa elokuun 31 psnä kor-
vauksetta kaupungille kaikki ne rakennukset ja kalliosuojat, em. raken-
nuksia lukuun ottamatta, jotka sijaitsevat mainittuna päivänä kaupungil-
le luovutettavalla vuokra-alueen osalla. 

Samalla päätettiin vuokrata yhtiölle Agroksen alueen itäinen, n. 
3 500 m2sn suuruinen osa syyskuun 1 psstä kahdeksi vuodeksi, minkä jäl-
keen vuokrakausi jatkuu 6 kksn irtisanomisaikana, 100 000 mksn vuosivuok-
rasta sekä muiden tavanmukaisten ehtojen lisäksi sillä ehdolla, että kau-
pungin määräämillä henkilöillä on oikeus kulkea alueen kautta kaupungin 
omistukseen siirtyvin kalliosuojin (14.1. 80 § ; ks. vsn 1951 kert. I 
osan s. 49). 

Suomen Auto oy:n tehdasrakennusta koskevan vuokrasopimuksen jatkami-
nen. Suomen Auto oy:n vuokraoikeutta tehdaskorttelissa nso 178, Herne-
saarenkatu 14sssä sijaitsevaan tehdasrakennukseen päätettiin pidentää 
viisi vuotta, eli joulukuun 31 psään 1957 saakka 540 000 mksn vuosivuok-
rasta, joka sidottiin elinkustannusindeksiin "lokakuu 1951=x100" siten, 
että indeksin vaihtelut otetaan huomioon täysinä 10 Aseina. Vuokrantar-
kistus toimitetaan vuosittain tammikuussa, ensi kierrän v. 1953 (21.1. 
168 §). 

K.A. ̂ igg ab:n vuokrasopimuksen uusiminen. Yhtiölle päätettiin vuokra-
ta korttelista ns o 178 edelleen viideksi vuodeksi 1 125 m2 sn suuruinen 
alue sekä 80 m2sn lisäalue maaliskuun 1 psstä lähtien entisillä ehdoil-
la 100 000 mksn vuosivuokrasta, joka sidottiin viralliseen elinkustannus-
indeksiin em. tavalla (21.1. 167 §). 

Viipurin- ja Kotkankadun kulmassa olevan parakkialueen vuokraaminen 
Koulumatkailutoimistolle. Desinfioimislaitoksen em. alue parakkeineen 
päätettiin vuokrata Koulumatkailutoimistolle kolmeksi vuodeksi toukokuun 
15 psstä alkaen 40 000 mk:n vuosivuokrasta käytettäväksi ma joi tus tarkoi-
tuksiin yhteistoiminnassa kaupungin viranomaisten kanssa. Majoitettavak-
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si tuli ensisijassa perheellisiä pommisuojien asukkaita sekä säännölli-
sesti työssä käyviä yksinäisiä henkilöitä. Vuokrien suuruus oli myös mää-
rättävä yhteistoiminnassa kaupungin viranomaisten kanssa. Koulumatkailu-
toimiston oli kustannuksellaan kunnostettava parakit kohtuulliset siis-
teys vaatimukset täyttäviksi (5.5· 831 §). 

Koulumatkailutoimi ston Keijontien asuntolan majoitustilojen lisäämi-
nen. Koulumatkailutoimistolle myönnettiin oikeus pystyttää 500 m2:n suu-
ruinen lisärakennus Keijontien poikamiesasuntolan yhteyteen 15 000 mk:n 
vuosivuokrasta. Irtisanomisaika oli 6 kk, lisäksi oli ehtona se, että 
rakennukseen saatiin sijoittaa asumaan vain poliiseja, opiskelijoita ja 
kurssilaisia. Samalla hyväksyttiin rakennuksen piirustukset (26.3· 585 §). 

Ehdotus kiinteistölautakunnan hallinnossa olevien kaupungin omistamien 
kesähuviloiden vuokraamisesta kertomusvuoden kesäkaudeksi päätettiin hy-
väksyä siten muutettuna, että Lasten Kesä -nimiselle yhdistykselle vuok-
ratun ns. Aino Ackt^n huvilan vuokraksi vahvistettiin 25 000 mk. Samal-
la päätettiin ilmoittaa kaupunginhallitukselle, ettei ruotsinkielisen 
työväenopiston vuokrausanomusta ollut voitu ottaa huomioon (19.5. 971 §). 
Kaupunginhallituksen alistettua päätöksen tutkittavakseen annettiin asi-
asta lisäselvitys sekä ehdotettiin, että mikäli Stansvikin huviloiden 
n:o 57-60 vuokraamista H. Forsmanille ei hyväksyttäisi, mainitut huvilat 
luovutettaisiin kaupungin virkami e syhdi styks en käyttöön (26.5· 1025 §). 

Majasaaressa sijaitsevan huvilan vuokraaminen. Talo-osasto oikeutet-
tiin edelleen vuokraamaan Rajasaaressa sijaitseva Kumia-niminen huvila 
huoneen-vuokralautakunnan hyväksymisen perusteella rakennustoimiston katu-
rakennusosaston palveluksessa oleville henkilöille. Samalla hyväksyttiin 
ehdotus huvilan jakamisesta kahdeksi asunnoksi ja päätettiin anoa kaupun-
ginhallitukselta yleisten töiden lautakunnan käyttöön 600 000 mk:n määrä-
raha muutostöiden toteuttamista varten (9.6. 1095 §). 

Kammion sairaalan vuokraaminen kaupungin käyttöön. Lautakunta päätti 
tehdä Ah. Kammio Sjukhem - Kammion Sairaskoti oy:n kanssa vuokrasopimuk-
sen, jonka mukaan kaupunki vuokrasi korttelin n.o 478 tontilla n:o 33 
Töölönkadun varrella olevan tonttialueen siinä sijaitsevine rakennuksi-
neen kaupunginhallituksen 19.6. määräämin ja kaupunginvaltuuston 2.7· hy-
väksymin vuokraehdoin heinäkuun 1 p:n 1952 ja kesäkuun 30 p:n 1957 väli-
seksi ajaksi, irtisanomisaika 6 kk (30.6. 1236 §} ks. I osaa s. ). 

Talo-osaston hoitoon määrättiin: Hämeentie 85-87:ssä sijaitsevat Ah. 
Polkhemmet -nimisen yhtiön kaupungille lahjoittamat rakennukset (7.1. 
12 §)} Oy. Renlund ab s Itä ostetut ns. Agroksen alueella olevat rakennuk-
set alueineen (14.1· 80 §); Tapanilan kylästä B 369 I -niminen tila EN 
12224 ( 1 1 . 2 . 277 §); Raajarikkojen Koulusäätiöltä ostettu korttelin n:o 
303 tontilla n:o 1 oleva kiinteistö (3.6. 1031 §)} Viipurinkadun varrel-
la oleva ns. täisauna-alue (5.5. 810 §); korttelista n:o 305 ostettu ta-
lo ja tontti n:o 4 Kolmannen linjan varrella (20.10. 1856 §) sekä MaMil-
la sijaitseva tila n:o 44 RN 355 (15.12. 2246 §). 

Vuokramaksut. Merkittiin kertomusvuoden aikana tapahtuneet kaupungin 
virastojen ja laitosten huoneistojen vuokramaksujen muutokset ja osoitet-
tiin niitä varten tarvittavat varat talousarvion kiinteistöjen pääluokan 
erinäisten menojen momentilta Arvaamattomat vuokrat ja vuokrankorotukset. 

Talo-osasto oikeutettiin siirtämään em. tililtä tarpeelliset määrära-
hat korotettujen vuokrien maksamiseksi eri laitosten tileille niissä ta-
pauksissa, joissa ei v. 1951 enää ollut voitu merkitä lisämäärärahaa ker-
tomusvuoden talousarvioon ( 21 .1 . 166 §). Samoin oikeutti lautakunta talo-
osaston hyväksymään vierailta vuokrattujen huoneistojen vuokrien korotuk-
set sosiaaliministeriön antamien ohjeiden mukaisesti. Epäselvissä tapauk-
sissa oli vuokran korotuskysymykset esitettävä lautakunnan ratkaistavik-
si (1.12. 2187 §). 

Lisäksi lautakunta käsitteli lukuisia asioita, jotka koskivat kaupun-
gin virastojen ja laitosten uusien huoneistojen tilitysvuokrien määrää-
mistä, kaupungin toimesta rakennettujen asuinrakennusten vuokrien suu-
ruutta, lämminvesimaksuja ym. 

Luodon Ravintola oy:n vuokrasopimuksen aasini in e n. Lautakunta päätti 
merkitä Luodon Ravintola oy:n kanssa aikaisemmin tehdyn vuokrasopimuksen 
päättyneeksi maaliskuun 31 p:nä ja tehdä mainitun yhtiön kanssa Luodon 
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saaressa sijaitsevia rakennuksia koskevan uuden vuokrasopimuksen huhti-
kuun 1 p:n 1952 ja maaliskuun 31 psn 1957 väliseksi ajaksi 125 000 mk:n 
vuosivuokrasta, joka oli riippuvainen virallisesta elinkustannusindeksis-
tä. Indeksin tarkistus tapahtui vuosittain huhtikuussa, ensi kerran v. 
1953# Sopimus tehtiin muutoin entisillä ehdoilla, mutta sillä nimenomai-
sella lisäehdolla, että rakennusten sisä- ja ulkokorjaukset oli vuokraa-
jan toimitettava kertomusvuoden kevääseen mennessä (21.1. 163 §). 

Esplanaadikappeli piha-alueineen vuokrattiin tilapäisesti Suomen Par-
tiotyttö järjestölle myyjäisiä varten syyskuun 30 p:stä lokakuun 4 p:ään 
10 000 mk:n vuokrasta, sillä ehdolla että järjestön oli vastattava kai-
kista vuokrauksen aiheuttamista kuluista sekä huolehdittava kustannuksel-
laan paikan kunnostamisesta ja siistimisestä entiselleen (7.4. 675 §). 

Esplanaadikappelin vuokraaja Oy. G.W. Easmussen ah. oikeutettiin suo-
rittamaan omalla kustannuksellaan esittämiensä piirustusten mukaiset ra-
vintolarakennuksen muutostyöt sekä tarpeellisiksi harkitsemansa vesi- ja 
viemäri johtotyöt (21.4. 736 §). Vuokraajalle myönnettiin oikeus avata 
ravintola yleisölle viimeistään toukokuun 25 p:nä (5.5. 830 §). 

Kutsuntahuoneiston varaaminen. Helsingin sotilaspiirille ilmoitettiin, 
että asevelvollisuuskutsuntoja varten luovutetaan kertomusvuoden syyskuun 
aikana sotilaspiirille tarvittavat huonetilat Stadionilta myöhemmin mää-
rättävästä vuokrasta (30.6. 1217 §). 

Henkikirjoitus ilmoitusten vastaanottohuoneistot. Talo-osasto oikeutet-
tiin vuokraamaan poliisilaitoksen tarvitsemat tilapäishuoneistot henki-
kirjoitusilmoitusten vastaanottoa varten ja maksamaan vuokrat sekä siir-
tämään arvaamattomien vuokrien ia vuokrankorotusten tililtä 12 200 mk 
poliisilaitoksen vuokratuille (7.1. 63 §). 

Saunat. Mäkelänkatu 86-96:n sauna päätettiin luovuttaa olympiakisojen 
ajaksi XV Olympia Helsinki. 1952 -yhdistyksen olympiakyläosaston käyttöön 
100 000 mk:n suuruisesta korvauksesta. Vuokraajan oli kustannuksellaan 
huolehdittava saunan lämmityksestä ja vastattava kaikista saunalle tai 
sen laitteille aiheutuneista vahingoista. Kuuma vesi toimitettiin talon 
puolesta (30.6. 1243 §). 

Mäkelänkatu 86-96:n ja Susitie 2-6:n sauna- ja pesulaitokset päätet-
tiin tarjota vuokrattaviksi julkisella huutokaupalla (10.3. 505 5). 

Talo-osasto oikeutettiin vuokraamaan osaston lähemmin määrättävissä 
olevasta ajankohdasta lukien Mäkelänkatu 86-96:ssa oleva saunalaitos sii-
hen kuuluvine laitteineen ja myöhemmin rakennettavine polttopuusuojineen 
sekä pesularakennuksessa sijaitseva huoneen ja keittiön käsittävä 25.82 
m2 sn suuruinen asuinhuoneisto saunaliikkeenhar joitta ja. V. Timoselle 
160 000 mksn kuukausivuokrasta lämpöineen. Kuluttamastaan kylmästä vedes-
tä oli vuokraajan maksettava vesilaitoksen tariffin mukaan ja kuumasta 
vedestä sosiaaliministeriön määrämä hinta, joka oli 22 penniä litralta 
(20.10. 1894 §). Lautakunta suostui vuokraajan anomukseen vuokravakuuden 
maksamisesta siten, että se suoritettaisiin vsn 1953 tammi-maaliskuun 
vuokramaksun yhteydessä vuokramaksun suuruisena kultakin kuukaudelta 
(27.10. 1955 §). 

Autotallit. Terveydenhoitolautakunnan käyttöön päätettiin vuokrata 
autotalli pankinjohtaja C.A. Saurenilta Vuorimiehenkatu 7sstä neljän kuu-
kauden ajaksi tammikuun 1 psstä 3 000 mksn kuukausivuokrasta (7.1. 68 §) 
sekä edelleen toukokuun 1 psstä kertomusvuoden loppuun, minkä jälkeen 
vuokrasuhde jatkui kuukauden irtisanomisen varassa. Kuukausivuokra oli 
elokuun 31 psään 3 000 mk ja sen jälkeen 3 500 mk (22.9. 1689 §). Samoin 
vuokrattiin Hämeentie 39sstä lokakuun 1 psstä alkaen, irtisanomisaika 
kuukausi, säilytystilaa yhtä autoa varten 3 000 mksn kuukausivuokrasta. 
Autö oli kuitenkin arkisin päiväsaikaan säilytettävä muualla (6.10. 
1789 §). 

Kaupunkiliitolta, Ainonkatu 2ssta päätettiin vuokrata autotalli kau-
punginhallituksen autoa varten toukokuun 16 psstä alkaen 7 000 mksn kuu-
kausivuokrasta (5.5. 837 §). 

Oy. Helsingin kansanasunnot -nimiseltä yhtiöltä päätettiin Mäkelänka-
tu 107$stä vuokrata neljä autotallia ja neljä työhuonetta helmikuun 1 
psstä alkaen 51 850 mksn, lämpökustannukset sisältävästä kuukausivuokras-
ta, irtisanomisaika 3 kk (19.5. 958 §). 
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Rakennustoimiston puhtaanapito-osaston käyttöön luovutettiin Ehrensvär-
dintie 14:stä pohjakerroksessa sijaitseva autotalli 280 000 mk:n tilitys-
vuokrasta vuodessa (8.12. 2237 §). 

Malmin poliisipiiriä varten päätettiin vuokrata Malmin VPK:n omista-
masta autotallirakennuksesta Kirkkotie 10:stä paikka yhtä autoa varten 
tammikuun 1 p:stä 1953 alkaen 2 500 mk:n kuukausivuokrasta, irtisanomis-
aika 3 kk (22.12. 2327 §). 

Tilapäismajoitus. Suomen Luterilaiselle Evankeliumiyhdistykselle luo-
vutettiin majoituksen järjestämistä varten Kansakoulukatu 3:n ammattikou-
lutalosta kaksi kerrosta kesäkuun 26 p:stä 29 p:ään korvauksetta sekä 
erinäisin ehdoin (9.6. 1G96 §). 

Puhelinkioskit. Helsingin Puhelinyhdistyksen kanssa tehtiin sopimus 
Pukinmäellä Karhusuon- ja Erottajantien kulmassa olevan puhelinkioskipai-
kan vuokraamiseksi ennestään voimassa olevan sopimuksen mukaisesta 
3 000 mk:n vuosivuokrasta tammikuun 1 p:stä alkaen (14.1. 127 §). 

Puhelinyhdistykselle päätettiin puhelinkioskien rakentamista varten 
vuokrata alueita seuraavasti: Lauttasaaresta Isokaari 7:n ja 9:n välillä 
olevalta puistokäytävältä, Merimiehen- ja Perämiehenkadun kulmauksesta, 
Koskelantien jalkakäytävän varrelta, Sturen- ja Helsinginkadun kulmauk-
sesta, Hämeentien ja Mäkelänkadun kulmauksesta sekä Tapanilasta torin 
laidasta: kukin alue vuokrattiin 3 000 mk:n vuosivuokrasta (4.2. 268 §, 
12.5. 888 §, 26.5. 1020-1022 §, 29.7. 1396 §). Lisäksi myönnettiin yh-
distykselle oikeus puhelinkioskien pystyttämiseen samoin 3 000 mk:n vuo-
sivuokrasta kioskia kohden sekä lokakuun 1 p:stä alkaen Postitalon edus-
talla olevaan puistikkoon, Hämeentie 29-31:n puistikkoon, Kalmisto- ja 
Itämerenkadun kulmaan jalkakäytävän reunaan, Aleksis Kiven kadun ja Sa-
vonkadun kulmaukseen, Pukinmäelle sekä Koskelantien kaakkoispuolella ole-
valle alueelle ja tammikuun 1 p:stä 1953 alkaen Maunulaan Metsäpuron-
Pellontien varrelle (6.10. 1795 §, 13.10. 1842-1846 §, 10.11. 2036 §). 
Olympiakisojen ajaksi myönnettiin yhdistykselle oikeus pystyttää eräitä 
tilapäisiä puhelinkioskeja yhteensä 700 mk:n suuruisesta korvauksesta 
(30.6. 1224 §). 

Puhelinyhdistys oikeutettiin siirtämään puhelinkioskejaan seuraavasti: 
Mannerheimintie 60:n kohdalta Mannerheimintie 58:n kohdalle, Mannerhei-
mintie 70-72:n kohdalla olevalta odotuskorokkeelta jalkakäytävälle, Meri-
ja Kapteeninkadun kulmasta Puistotien ja Merisatamarannan kulmassa si-
jaitsevaan puistikkoon, Pitäjänmäellä oleva kioski Nurmijärventien ja 
Helsingin-Turun maantien risteyksessä olevaan puistikkoon sekä Hämeen-
tie 54:n kohdalta Helsingin- ja Pengerkadun kulmassa olevaan puistikkoon 
(12.5. 889, 890 §, 19.5. 944 §, 29.7. 1400 §, 6.10. 1796 §). 

Merkittiin tiedoksi, että Helsingin Puhelinyhdistys sanoi irti Espla-
naadin Teatteripuistikossa sekä Eteläranta 6:n kohdalla sijainneiden pu-
helinkioskien paikkojen vuokrasopimukset (7.1. 66 §, 4.2. 269 §). 

Huoneistojen muutos- ja korjaustyöt. Kaupungin virastojen ja laitos-
ten huoneistoissa suoritettiin kertomusvuoden aikana lukuisasti erilai-
sia muutos- ja korjaustöitä. Näihin tarvittavat varat lautakunta joko 
myönsi talo-osaston käytettäväksi kiinteistöjen pääluokan Talo-osasto 
-luvun määrärahoista Korjaukset tai anoi ne kaupunginhallitukselta yleis-
ten töiden lautakunnan käyttöön. 

Kotitalouslautakunnan opetuskeittiön korjaustyöt. Talo-osasto oikeu-
tettiin suorittamaan välttämättömiksi todetut korjaustyöt kotitalouslau-
takunnan opetuskeittiön huoneistossa, -Fredrikinkatu 16:ssa ja käyttämään 
tähän tarkoitukseen 400 000 mk vierailta vuokrattujen huoneistojen kor-
jausten tililtä (11.8. 1461 §). 

Poliisin neuvontatoimiston huoneiston korjaukset. Talo-osasto oikeu-
tettiin suorittamaan korjaustyöt poliisin neuvontatoimiston huoneistossa 
Annankatu 13:ssa ja maksamaan kulut poliisitalojen korjausten tililtä 
(3.3. 456 §). 

Lasipalatsin maalaus- ja korjaustyöt päätettiin antaa Uuni- ja raken-
nusliike Kaarlo Saxbergin suoritettaviksi 1 290 000 mk:n tarjoushinnasta, 
johon tarvittava määräraha päätettiin anoa kaupunginhallitukselta (5.5. 
834 §). 
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Eräiden viranhaltijoiden asuntojen vuokrasuhteet. Lautakunta päätti 
periaatteessa, että mikäli niiden kaupungin palveluksessa olevien henki-
löiden, joille oli hankittu asunto asuntotuotantokomitean rakennuttamis-
ta taloista, palvelussuhde kaupunkiin lakkaa, kysymys vuokrasuhteen irti-
sanomisesta otetaan myös harkittavaksi (20«10. 1893 §). 

Talo-osaston palveluksessa olevien talonmiesten, lämmittäjien ja sii-
voojien palkkauskysymyksiä, kuten ikälisää vastaavien palkankorotusten 
myöntämistä, virka-asuntojen määräämistä, kaupungin omistukseen joutunei-
den kiinteistöjen talonmiesten palkan suuruutta ym. käsiteltiin kertomus-
vuoden aikana (10.3, 504 §, 26.3. 586 §, 22.9. 1696, 1698 §, 6.10. 1790 §, 
20.10. 1896 §. 10.11. 2041 §, 17.11. 2073 §, 24.11. 2128 §, 8.12. 2227 §, 
22.12. 2329 S). 

Rappeutuneiden rakennusten myynti purettavaksi. Talo-osasto oikeutet-
tiin myymään Hämeentie 100:n rakennukset purettaviksi ja poiskuljetetta-
viksi urakoitsija P. Koskiruoholle 225 000 mk:n hinnasta. Rakennusten 
paikat oli ostajan siistittävä ja tasoitettava (4.2. 274 §). 

Kaupunginhallituksen 14.5. tekemän päätöksen nojalla 25.6. toimitetus-
sa vanhojen rakennusten huutokaupassa myytiin purettaviksi ja poisvietä-
viksi seuraavat rakennukset: Miramar-huvilan asuin- >ja vajarakennus, Ru-
neberginkatu 63:n pihalla oleva tallirakennus, Viikintorpan navetta- ja 
tallirakennus sekä Karhusuontien varrella olevat rakennukset ja kellarit. 
Kaupunginhallituks.elta anottiin 45 000 mk:n määrärahaa mainittujen raken-
nusten purkamis- ja siirtokustannusten maksamiseksi (30.6. 1226 §). 

Mainonta. Suomen Ulkomainonta oy:lie myönnettiin oikeus asettaa mainos-
viirit omistamiensa kaupungin maalla sijaitsevien mainostornien katoille 
1 000 mk:n vuosivuokrasta tornia kohden. Lisävuokraus sisällytettiin voi-
massa olleeseen, mainospilareita koskevaan yhtiön vuokrasopimukseen (10.3. 
498 §). Yhtiö oikeutettiin lisäksi pystyttämään pyörivä valomainospilari 
Wulffin kulmauksessa olevaan kolmioon sillä edellytyksellä, että pilari 
tultaisiin siirtämään Erottajalle sen lopullisen järjestelyn tapahduttua 
(12.5. 887 §). Yhtiölle myönnettiin oikeus pystyttää tilapäisiä mainos-
tauluja olympiakisojen ajaksi neljään tarkemmin määrättyyn paikkaan, kor-
vaus 112 500 mk (3.6. 1069 §), sekä mainosrakennelma Arkadian aukiolle 
Salpausselän 30-vuot is juhlakilpailujen mainostamiseksi 8 000 mk:n korvauk-
sesta (14.1. 125 §). 

XV Olympia Helsinki -yhdistyksen huoltojaostolle myönnettiin oikeus 
sijoittaa mainoksia komitean toimesta kisojen ajaksi järjestettäviin ti-
lapäisiin ulkomuonitus- ja kioskirakennelmiin, sillä ehdolla että kornit 
tean oli suoritettava kaupungille 35 $ mainostuksesta saamistaan tulois-
ta ja huolehdittava kaikista mainostuksen aiheuttamista toimenpiteistä 
(16.6. 1152 §). 

Edellisten lisäksi myönnettiin runsaasti lupia tilapäisten mainosju-
listeiden pystyttämiseen. Luvista perittiin erikseen määrätty korvaus, 
lukuun ottamatta joitakin tapauksia, jolloin mainostuksen katsottiin ole-
van yleishyödyllistä laatua. Kertomusvuonna myönnettiin mainostuslupia 
olympiakisojen johdosta tavallista enemmän. 

Päätettiin, ettei kiinteistölautakunta myönnä lupia jalkakäytävämai-
nosten kiinnittämiseen (29.7. 1389 §). 

Kauppahallit. Tarjousten perusteella vuokrattiin 2 Kauppatorinhallin 
myymälää (Taloj. 18.3. 2 §), 11 Hakaniemen kauppahallin myymälää (Taloj. 
23.7. 9 §, 1.8. 13 §, 17.11. 32 §), 6 Kasarmitorinhallin myymälää (Taloj. 
18.3. 2 §, 23.7. 9 §, 1.8. 13 §, 4.9. 17 §, 17.11. 30 §) sekä 12 Hieta-
lahden kauppahallin myymälää (Taloj. 23.7. 9f 11 §f 1.8. 13 §, 4.9. 18 §, 
17.11. 31 §). 

Oikeus hallimyymälän vuokraoikeuden siirtoon myönnettiin 1 tapaukses-
sa (Taloj. 18.3. 3 §). 

Kauppatorinhallin 1 vihannesmyymälä muutettiin kukkamyymäläksi (24.11. 
2118 §}. 

Hietalahden kauppahallin erään lihamyvmälän vuokra päätettiin alentaa 
2 240 mk:sta 1 700 mk:aan (20,10. 1899 §). Kaupunginhallitukselta anot-
tiin 185 000 mk:n määrärahaa yleisten töiden lautakunnan käyttöön Hieta-
lahden kauppahallin myymälän n:o 59 muuttamiseksi hallikaitsijan huoneek-
si (25.8, 1506 §). 
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Torikauppa. Lautakunta oikeutti talo-osaston tarjoamaan v:ksi 1953 
Kauppatorin 8 kiinteää perunanmyyntipaikkaa ja 14 kiinteää puutarhatuot-
teiden myyntipaikkaa kertomusvuoden vuokrista niiden entisille vuokraa-
jille sekä, mikäli jokin myyntipaikoista tällöin jäisi vuokraamatta, tar-
joamaan sen sekä mahdollisesti perustettavat uudet myyntipaikat julkisel-
la kuulutuksella vuokrattaviksi (24.11. 2130 §.). 

Kiinteiden perunanmyyn ti paikkojen n:o 7 ja 8 vuokraajien anomuksesta 
päätettiin alentaa näiden paikkojen kuukausivuokrat 3 800 mk:sta 3 000 
mk:aan eli samoiksi kuin muidenkin perunanmyyntipaikkojen vuokrat (8.12. 
2236 §). 

Kioskien aukioloaika olympiakisojen aikana. Merkittiin tiedoksi kau-
punginvaltuuston 18.6. tekemä päätös kaupungin omistamalla maalla olevien 
kioskien ym. aukioloajan muuttamisesta olympiakisojen ajaksi sekä annet-
tiin talo-osaston tehtäväksi huolehtia päätöksen tiedoksi saattamisesta 
sanomalehdissä julkaistavalla kuulutuksella (30.6. 1167 §). 

Virvoitusjuomakioskit. Talo-osasto oikeutettiin vuokraamaan virvoitus-
juomakioskit niiden entisille vuokraajille v:n 1951 vuokrista (18.2. 
363 §). Ne kioskit, joita ei sillä tavalla saatu vuokratuiksi, kuulutet-
tiin kirjallisten tarjousten perusteella vuokrattaviksi tavanomaisin eh-
doin (7.4. 679 §, 21.4. 737 §; taloj. 7.4. 6 §). 

Hakaniementorin kioski päätettiin vuokrata Työväenyhdistysten Keskus-
liitolle 671 500 mk:n kokonaisvuokrasta heinäkuun 21 p:n ja lokakuun 15 
p:n väliseksi ajaksi eräillä ehdoilla (15.7. 1315 §, 8.9. 1593 §). Sama 
kioski luovutettiin myöhemmin lokakuun 16 psstä 1952 huhtikuun 15 prään 
1953 liikennelaitokselle henkilökunnan odotussuojaksi ja alennuslippujen 
myyntipaikaksi 3 000 mk:n kuukausivuokrasta ilman valoa ja lämpöä (13.10. 
1840 §}. 

Rajaseudun Ystävien Liitolle vuokrattiin alue Kaivopuistosta, vasta-
päätä Uunisaarta tilapäisen kioskin pystyttämistä varten heinäkuun 14 
p:stä elokuun 15 p:ään 25 000 mksn vuokrasta sekä erinäisillä alueen 
siistimistä koskevilla ehdoilla (29.7. 1393 §). 

Virvoitusjuomakioskin pystyttämistä varten vuokrattiin E. Ruohoselle 
alue Paloheinän- ja Raiviontien risteyksestä lokakuun 16 p:ään saakka 
6 700 mk:n kuukausivuokrasta tavanmukaisilla kioskipaikan vuokrausehdoil-
la sekä sillä lisäehdolla, että kioski oli vuokrakauden päätyttyä pois-
tettava ja alue siistittävä (29.7. 1402 §). 

Lisäksi myönnettiin kioskinpito-oikeuksia: E. Saarisalolle Puistolaan 
Vanhan Porvoon- ja Nummitien risteykseen, M. Michelssonille Pakilaan Le-
polan- ja Tuusulantien risteykseen sekä E. Koskiselle Malmille Tulli vuo-
ren- ja Porvoontien risteykseen, kullekin 40 000 mk:n vuokrasta (7.4. 
681-683 §); E. Lagervallille Munkkiniemen Saunatien varrelle sekä A.M. 
Karlssonille Haagan raitiotien päätepysäkille, molemmille 3 400 mkzn 
vuokrasta (7.4. 684, 685 §) sekä rouva H. Aallolle Maunulaan 100 000 mk:n 
vuokrasta (7.4. 686 §). 

Sosiaaliministeriön hintaosaston 5.9. tekemä päätös, jolla mm. eräiden 
virvoitus juomaki o ski en vuokrat alennettiin kertomusvuoden myynti kautena, 
merkittiin tiedoksi (15.9. 1649 §). Kioskien vuokraajat anoivat kuitenkin 
olympiakesän huonojen myyntitulosten johdosta yuokriensa edelleen alenta-
mista kertomusvuoden ajalta. Kaupunginhallitukselle päätettiinkin esit-
tää, että kioskien vuokrista myönnettäisiin vielä 15 alennus, lukuun 
ottamatta niitä kioskeja, joiden vuokria sosiaaliministeriö oli alenta-
nut enemmän kuin 15 joten näiden kioskien vuokriksi jäisi mainitulla 
päätöksellä määrätyt vuokrat (20.10. 1906 §; taloj. 10.10. 21 §). Kaupun-
ginhallitus päätti 6.11. kioskien vuokrat alennettaviksi ehdotuksen mu-
kaisesti. 

XV Olympia Helsinki 1952 -yhdistyksen huolto jaostolle vuokrattujen 
virvoitusjuomakioskien vuokran tarkistaminen. Lautakunta päätti muuttaa 
26 psnä marraskuuta 1951 tekemäänsä päätöstä alueiden vuokraamisesta yli-
määräisiä virvoitusjuomakioskeja ym. varten siten, että jos myynti nou-
see yli 50 milj. mk:n saadaan em. päätöksen perusteella kaupungille tu-
levasta vuokrasta vähentää kioskitoiminnan valvomisesta aiheutuneet li-
säkustannukset todellisten menojen mukaisesti, kuitenkin enintään 
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650 000 mk. Jos myynti sen sijaan on 50 milj. mk tai siitä alle, ei mai-
nittuja kustannuksia saa vähentää vuokrasummasta, joka jää 2 $:ksi brut-
tomyynnistä (30.6. 1246 §). 

Virvokkeiden myynti olympiakisojen ajaksi järjestetyillä huvi alueilla. 
Olympiakisojen järjestelytoimikunnan viihdytystoimistolle myönnettiin oi-
keus järjestää kiinteistölautakunnan sille myöntämillä huvialueilla mak-
karain, virvokkeiden ja jäätelön myyntiä, sillä ehdolla että alueet oli 
toimikunnan toimesta ja kustannuksella aidattava ja aitapiirustukset alis-
tettava rakennustarkastajan hyväksyttäviksi (16.6. 1159 §). 

Tilapäiskahviloiden järjestäminen olympiakisojen ajaksi. T:mi Velanko 
& Korkeavuori oikeutettiin järjestämään tilapäiskahvila kahvin, voilei-
pien, savukkeiden ym. virvokkeiden myyntiä varten Topeliuksen- ja Kammio-
kadun puiston leikkikentälle sekä Kotkankadun varrelle, edellinen 
100 000 mk:n ja jälkimmäinen 75 000 mk:n suuruisesta korvauksesta (16.6. 
1162 §). 

Ns. Snack-bar in pystyttäminen olympiakisojen ajaksi. Ravintoloitsija 
K, Loukomiehelle myönnettiin oikeus ns. Snack-bar'in pystyttämiseen Si-
beliuspuistoon heinäkuun 1 p:n ja elokuun 15 p:n väliseksi ajaksi. Vuok-
raksi määrättiin 100 000 mk sekä päivittäiseksi myyntiajaksi klo 7-22. 
Vuokraajan oli heti sopimusajan päätyttyä poistettava pystytetyt* raken-
nelmat ja kunnostettava puistoalue entiselleen. Samalla hyväksyttiin ra-
kennelmia varten laaditut piirustukset (26.5. 1019 §). 

Makkaranmyyntipaikat. T:mi Herkkupala oikeutettiin harjoittamaan Si-
monkadun ja Mannerheimintien kulmasta vuokraamallaan paikalla makkaroi-
den yömyyntiä kioskiautosta. Samalla päätettiin oikeuttaa makkaranmyyjät 
ilman lisäkorvausta harjoittamaan myyntiänsä kaksista myyntirattaista 
(26.5. 1026 §). 

Makkaranmyyntipaikkojen vuokraajien vuokranalennusanomusten johdosta 
päätettiin esittää kaupunginhallitukselle näihin vuokriin määrätyn ns· 
olympialisän poistamista (20.10. 1906 §; ks. v:n 1951 kert. II osan s· 
74). Kaupunginhallitus päätti 6.11., että olympialisä jätetään perimättä. 

Lautakunta oikeutti talo-osaston tarjoamaan 19 makkaroiden yömyynti-
paikkaa v:ksi 1953 niiden entisille vuokraajille kertomusvuoden vuokris-
ta sekä, mikäli osa paikoista tällöin jäisi vuokraamatta, kuuluttamaan 
ne julkisesti vuokrattaviksi (24.11. 2130 §). Myyntipaikkojen vuokriin, 
joista vuokrasopimusten mukaan v:n 1953 aikana kertyisi 10 332 000 mk, 
esitettiin kaupunginhallitukselle anottavaksi sosiaaliministeriön hinta-
osaston vahvistus (8.12. 2235 §). 

Kolmikulmassa sijaitseva makkaroiden yömyyntipaikka päätettiin vuok-
raajan anomuksesta siirrettäväksi v:n 1953 alusta Iso Roobertin- ja Fred-
rikinkatujen kulmaukseen, ns. Ahlströmin talon kohdalla olevaan jalkakäy-
täväsyvennykseen (24.11. 2115 §; taloj. 17.11. 25 §). 

Uusi makkaroiden myyntipaikka päätettiin perustaa Albertin- ja Eeri-
kinkatujen kulmaan (24.11. 2117 §5 taloj. 17.11. 27 §). Paikka vuokrat-
tiin v:ksi 1953 kauppias S. Virtapurolle 240 000 mk:n kokonaisvuokrasta, 
jolle päätettiin anoa sosiaaliministeriön hintaosaston vahvistus (15.12. 
2283 §). 

Jäätelönmyyntipaikat. Sotainvaliidien Veljesliiton Helsingin piirille 
ja Helsingin Invaliidien yhdistykselle myönnettiin yhteisesti voimassa 
olevan vuokrasopimuksen puitteissa, ilman eri korvausta olympiakisojen 
ajaksi 15 uutta jäätelönmyyntipaikkaa eri puolille kaupunkia halli- ja 
torikaupanvalvojan osoittamiin paikkoihin (30.6. 1241 §). 

Kukkienmyyntipaikat. Talo-osasto oikeutettiin vuokraamaan entiset 
31 kukkienmyyntipaikkaa niiden aikaisemmille vuokraajille sekä mahdolli-
sesti vuokraamatta jäävät paikat kirjallisten tarjousten perusteella. 
Vuokrauksessa noudatettiin entisiä ehtoja ja vuokria, mutta heinäkuun 1 
ja 31 p:n väliseltä ajalta oli maksettava 150 $:n korotus olympialisänä 
(25.2. 412 §, 10.3« 507 §). Vuokraamatta jääneet Päävahdintorin ja Kam-
pintorin myyntipaikat annettiin myöhemmin vuokralle, edellisen vuokra 
oli 21 000 mk ja olympialisä 5 250 mk, jälkimmäisen 64 000 mk ja 16 000 mk. 
Olympialisä sekä 30 $ vuokrasta oli maksettava ennen myyntikauden alkua 
(7.4. 680 §; taloj. 7.4. 7 §). 
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Myyntipaikkojen vuokraajien vuokranalennusanomusten johdosta päätet-
tiin kaupunginhallitukselle ehdottaa, että myyntipaikkojen vuokriin mää-
rätyt olympialisät poistettaisiin (20.10. 1906 §). Kaupunginhallituksen 
6.11. tekemän päätöksen mukaisesti jätettiin mainitut lisämaksut perimät-
tä. 

Olympiakisojen aikaisten kenttämuonituspaikkojen vuokrien alentaminen. 
XV Olympia Helsinki -niminen yhdistys anoi kisojen aikana järjestettyjen 
kenttämuonituspaikkojen vuokrien alentamista. Tämän johdosta ehdotettiin 
kaupunginhallitukselle, että Torkkelinkadun leikkikentällä, Eläintarhan-
tiellä ja Ratakatu 2:ssa sijainneiden kenttämuonituspaikkojen, joiden 
toiminta vähäisen myynnin johdosta oli lopetettu ennen sovitun myyntikau-; 
den päättymistä, vuokria alennettaisiin yhteensä 31 136 mk (20.10. 1907 § 
taloj. 10.10. 22 §). Kaupunginhallitus päätti 6.11., että yhdistykselle 
palautetaan mainittu summa. 

Taimisto tuot te iden myyntipaikan vuokraaminen linja-autoasemalta. Saa-
rioisten taimistot -nimiselle toiminimelle päätettiin vuokrata osa linja-
autoaseman lämpökeskuksen savupiipun ympäriltä betoniaidalla erotetusta 
alueesta taimistotuotteiden jakelu- ja myyntipaikaksi heinäkuun 15 p:stä 
alkaen 1 000 mk:n kuukausivuokrasta yhdeksi vuodeksi, minkä jälkeen so-
pimus jatkuu vuoden kerrallaan, ellei sitä kummaltakaan puolelta sanota 
irti viimeistään kolme kuukautta ennen vuokrakauden päättymistä. Vuokraa-
jan velvollisuutena oli pitää alue täysin tyydyttävässä kunnossa (15.7. 
1329 §). 

Kukkakioskin perustaminen Erottajan kalliosuojaan ym. Vuokraaja 
E. Isakssonille myönnettiin oikeus rakentaa kukkakioski Erottajan maan-
alaisen mukavuuslaitoksen aulaan. Samalla hyväksyttiin kioskin piirustuk-
set ja rakennuslupa myönnettiin sillä ehdolla, että kioski jää korvauk-
setta kaupungin omaisuudeksi. Mukavuuslaitoksen kuukausivuokraksi määrät-
tiin heinäkuun 1 p:stä 70 000 mk, muut vuokraehdot jäivät entiselleen. 
Vuokraaja oikeutettiin lisäksi korottamaan mukavuuslaitoksen käytöstä 
perittävän kertamaksun 20 mk:aan (30.6. 1240 §). 

Olympiakisojen aikaisten kioskien ja myyntikojujen pystyttämisluvat. 
Posti- ja lennätinhallitukselle myönnettiin oikeus 200 000 mk:n kokonais-
vuokrasta pystyttää kioskeja posti-, lennätin- ja puhelintoimipaikoiksi 
heinäkuun 1 p:n ja elokuun 15 p:n väliseksi ajaksi seuraaville paikoille: 
parakki Nordenskiöldinkadulle sekä kioskit Rautatientorille, kaupungin-
museon luoksen, Hesperian puistoon, Salomon- ja Fredrikinkadun kulmaan, 
Krematorion läheisyyteen, Merikadulle, Johanneksenkirkon seutuville, Män-
tymäen ja Meilahden soutustadionin läheisyyteen. Päivittäinen aukioloai-
ka oli klo 7-22. Mikäli paikkojen käytöstä aiheutui istutuksille vahin-
koa, oli vuokraajan kunnostettava ne ennalleen (19.5. 947 §). 

Olympia-Kuva oy:lie myönnettiin oikeus pystyttää kisojen ajaksi Sta-
dionin kentän eteläpäässä sijaitsevan kukkulan pohjoisreunaan n. 40 m 
pitkä, 2 m leveä ja 2 m korkea, kentän puolelta avoin kuvapalvelukioski 
ao. viranomaisten aikanaan hyväksymien piirustusten mukaisesti sekä 
50 000 mk:n korvauksesta (30.6. 1229 §). 

Kalevala Koru oy:lie vuokrattiin muistoesineiden myyntiä varten pai-
kat Rautatientorilta, Hankkijan luona olevalta aukiolta, Hesperian puis-
tosta ja Messuhallin takana olevasta kolmiosta heinäkuun 1 p:n ja elo-
kuun 15 p:n väliseksi ajaksi yhteisestä 200 000 mk:n vuokrasta. Päivit-
täinen myyntiaika oli klo 7-22 (19.5. 948 §). 

Sanomalehtien myyntipaikat. Pikatoimisto Marsille luovutettiin kerto-
musvuodeksi entisin ehdoin jo aikaisemmin käytössä olleet 143 sanomaleh-
tien myyntipaikkaa sekä näiden lisäksi kaksi uutta vakinaista paikkaa ja 
olympiakisojen ajaksi 20 tilapäispaikkaa (30.6. 1238 §). V:ksi 1953 pää-
tettiin Pikatoimisto Marsin valvontaan luovuttaa aikaisemmin vahviste-
tuin ehdoin 130 eri puolilla kaupunkia sijaitsevaa sanomalehtien myynti-
paikkaa. Samalla kehotettiin toimistoa valvomaan, että myyntirattaat 
poistettiin yöksi, myyntipaikoilta (1.12. 2178 §). 

Olympiakisojen ajaksi myönnettiin eräitä lupia käyttää lehtien, olym-
piatiedoitusten ym. myyntiin kiertäviä myyjiä. Näitä lupia myönnettiin 
Rautatiekirjakauppa oy:lie, Kustannus oy. Kansanvallalle, Oy. Uusi Suo-
mi -nimiselle yhtiölle ym. päivälehdille (16.6. 1160 §, 30.6. 1230 §, 
15.7. 1325. - 1327 §). 
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XV Olympia Helsinki -yhdistyksen huolto jaostolle vuokrattiin ulkomais-
ten sanomalehtien myynti'4, varten kioskin paikka Messuhallin takana ole-
vasta kolmiosta 5 000 mk:n vuokrasta myyntikaudelta (19.5. 946 §). 

Kengänki aloituspaikat. Pikatoimisto Marsille luovutettiin kertomus-
vuodeksi entisillä ehdoilla aikaisemmin käytössä olleet kengänkiilloi-
tuspaikat sekä näiden lisäksi 15 uutta paikkaa (30.6. 1239 §). 

Vsksi 1953 luovutettiin Pikatoimisto Marsin valvontaan samoin ehdoin 
kuin ennenkin 35 kengänkiilloituspaikkaa (1.12. 2178 §). 

Valokuvaus paikat. Talo-osasto oikeutettiin vuokraamaan entiset kah-
deksan valokuvauspaikkaa kertomusvuodeksi paikkojen entisille vuokraa-
jille samoista vuokrista ja samoilla ehdoilla kuin ennenkin. Vuokraamat-
ta jääneet paikat saatiin vuokrata halukkaille v:n 1951 pohjavuokrista 
(25.2. 413 S). 

Arpojen myynti. Kertomusvuoden aikana myönnettiin lupia useille yhdis-
tyksille, seuroille ym. arpojen myymiseen määrätyillä paikoilla sekä mää-
räaikana. Luvista perittiin useimmiten korvaus. Lisäksi myönnettiin eräi-
tä lupia arpajaisvoittojen, kuten henkilöautojen, moottoripyörien ym. 
näytteilläpitoon myyntipaikoilla. 

Joulukuusien myyntipaikat. Lautakunta oikeutti talo-osaston kuulutta-
maan huutokaupalla vuokrattaviksi kertomusvuoden jouluksi 21 joulukuusen 
yksinmyyntipaikkaa, joiden perusvuokriksi määrättiin 3 000 mk paikkaa 
kohden. Lisäksi sai talo-osasto myöntää lupia joulukuusien myyntiin kau-
pungissa ja liitosalueella sopiviksi katsotuissa paikoissa joulukuun 18-
24 p:n välisenä aikana 300 mk/vrk paikkaa kohden sekä samoin lupia jou-
lukuusen jalkonen myyntiin kokonaishintaan 250 mk kutakin paikkaa kohden 
(24 .11 . 2127 §•). Yksinmyyntipaikko jen huutokauppa toimitettiin joulukuun 
12 p:nä. Kaikki tarjotut paikat, lukumäärältään 21, vuokrattiin, vuokra-
määrien kokonaissumman noustessa 358 000 mk:aan (15.12. 2284 §). 

Joulukoristeiden yms. myyntiin myönnettiin lupia joulukuun 15-24 p:n 
väliseksi ajaksi L. Vallinille Kolmen sepän patsaan luona kolmessa pai-
kassa, V. Salmiselle Ateneumin itäpuolella, Fredrikintorilla ja Hankki-
jan edustalla, E. Nurmelle Ateneumin länsipuolella ja E. Tuomiselle Bu-
levardin- ja Yrjönkadun kulmassa. Korvaus paikkaa kohden oli 5 000 mk 
(24.11. 2119 §; taloj. 17.11. 29 §). 

Katujen joulukoristelu. Aleksanterinkatu-nimiselle yhdistykselle myön-
nettiin lupa ko. kadun koristeluun marraskuun 29 p:n ja joulukuun 31 p:n 
väliseksi ajaksi. Valaistuksen järjestelystä oli sovittava sähkölaitok-
sen kanssa, samoin hankittava tarvittava poliisiviranomaisten lupa. Lau-
takunta antoi suostumuksensa joulukellojen soittoon, mutta ei musiikin 
esittämiseen. Korvaus määrättiin 100 000 mk:ksi (10.11. 2034 §). Lisäksi 
myönnettiin määrätystä korvauksesta eräille muillekin yhdistyksille ja 
liikkeille lupia katujen tai katuosuuksien ym. koristamiseen joulukuun 
aikana (24.11. 2132 - 2134 §, 1.12. 2182, 2184 §). 

Aleksanterinkadun koristelu olympialaisten aikana. Lautakunta suostui 
Aleksanterinkatu-yhdistyksen anomukseen saada koristaa mainittu katu yli-
oppilastalon ja Unioninkadun väliseltä osalta olympialaisten aikana. Lu-
pa myönnettiin sillä ehdolla, ettei koristelussa saanut esiintyä yksityis-
ten liikkeiden mainoksia sekä että kaiutinlaitteitä käytettäisiin ainoas-
taan kisauutisten välitykseen. Korvaus määrättiin 50 000 mk:ksi (3.6. 
1066 §). 

Pelastusarmeijan joulupadat. Lupa joulupatojen sijoittamiseen myönnet-
tiin sillä ehdolla, ettei padoista koitunut haittaa liikenteelle sekä et-
tä yhdistys hankki tarvittavan poliisiviranomaisten suostumuksen (8.12. 
2231 §). 

Lupa varojen keräykseen Suomen Marsalkan patsasta varten. Helsingin 
Yliopiston Ylioppilaskunnalle myönnettiin korvauksetta oikeus pystyttää 
tilapäinen koju Hietaniemen hautausmaan kappelin vastapäätä, hautausmaan 
ulkopuolelle tammikuun 27 ja 28 piksi varojen keräämiseksi ratsastajapat-
saan kustannuksiin (21.1. 171 §). 

Eräiden pysäköimispaikkojen vuokraaminen. Oy. Hartwall ah. oikeutet-
tiin käyttämään Lapinlahdenkatu 6:n pihamaata autojen parkkeerauspaikka-
na huhtikuun 1 p:stä elokuun 31 p:ään 15 000 mk:n kuukausikorvauksesta 
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sekä sillä ehdolla, että huhtikuun 1 p:n ja toukokuun 31 p:n välisenä ai-
kana oli autot päivisin poistettava pihalta koululasten siellä oleskelun 
vuoksi (10.3. 506 §). Helsingin Osuuskaupalle myönnettiin oikeus pysäköi-
dä viittä henkilöautoa Runeberginkatu 63 :n rakentamattomalla tontilla 
heinäkuun 15 p:n ja elokuun 15 p:n välisenä aikana 5 000 mk:n suuruises-
ta korvauksesta (30.6. 1223 §). 

Helsingin Suomalaiselle Säästöpankille ns. pankkiauton käyttöön myön-
netty lupa. Helsingin Suomalaiselle Säästöpankille oli myönnetty eräillä 
ehdoilla lupa pankkitoiminnan harjoittamiseen linja-autosta määrätyillä 
paikoilla kaupunkialueella kesäkuun 1 p:stä alkaen toistaiseksi, irtisa-
nomisaika 3 kk. Korvauksena luvasta oli pankin maksettava 500 mk kuukau-
dessa pysähtymispaikkaa kohden, eli yhteensä vuodessa 30 000 mk (19.5. 
942 §). Kaupunginhallituksen alistettua em. päätöksen tutkittavakseen 
kiinteistölautakunta antoi asiasta lisäselvityksen ja ehdotti, että pää-
tös saataisiin panna täytäntöön (26.5. 1024 §J. Kaupunginhallituksen ku-
mottua 5.6. lautakunnan päätöksen merkittiin tämä x tiedoksi (30.6. 1165 
ks. I osaa ). 

Vallilan kerhokeskuksen avustaminen. Vallilan kerhokeskukselle myön-
nettiin yhteensä 57 942 mk kertomusvuonna talo-osaston käytössä olleista 
kasvatustoiminnan määrärahoista (Taloj. 23.7. 10 §, 10.10. 20 §). 

Pi irustusten hyväksyminen· Lautakunta hyväksyi puolestaan mm. Katarii— 
nankatu 3:n pihalle rakennettavan autosuojan (31.3. 630 §), Pasilan las-
tenseimen ulkorakennuksen (27.10. 1943 §) sekä Koulumatkailutoimiston 
Viipurin- ja Kotkankatujen kulmaan rakennettavan asuntorakennuksen 
(27.10. 1952 §) piirustukset. 

Esityksiä kaupunginhallitukselle tehtiin asioista, jotka mm. koskivat: 
talo-osaston pakettiauton korjauskulujen suorittamista kaupungin autöva-
kuutusrahastosta (7.1. 64 §); erään virvoitusjuomakioskin siirtämistä 
(21.1. 162 §); palonehkäisytoimenpiteisiin ryhtymistä Kaupungintalossa 
(11.2. 310 Pitäjänmäen neuvolahuoneiston vuokrasuhteen jatkamista 
(25.2. 405 §); terveydenhoitolautakunnan Kaupungintalossa olevien toimis-
tohuoneiden järjestelyä (25.2. 408 §); kiinteistöjen palovakuutuksia 
(3.3. 454 §,21.4. 734 §, 1.9. 1547 3.11. 1990 §); virvoitusjuomakios-
kin rakentamista Hakaniementorille (3.3. 457 §); mainosasioiden keskittä-
mistä talo-osaston hoitoon (10.3. 497 §); Bredbackan tilan päärakennuksen 
siirtämistä suomenkielisten kansakoulujen johtokunnan hallintoon (17.3. 
552 §); määrärahan myöntämistä sodanaikaisten vuokrajäämien poistamisek-
si (17.3. 558 §); Aleksis Kiven asuinpaikkaa ilmaisevan muistokilven 
kiinnittämistä ns. Mosabackan torpan seinään (31.3. 631 §); rappeutunei-
den rakennusten purkamista (21.4. 731 §, 5.5. 832 §, 22.9.1697 §); virka-
puvun ym. hankkimista eräille kaupungin virastojen ovenvartijoille (28.4. 
788 §, 1.12. 2172 §); kiinteistöjen ostoa (5.5. 829~§, 30.6. 1225 §, 
29.7. 1401 §); Stansvikin käymälä- ja puuvajarakennuksen rakentamista 
talorakennusosaston suunnitelman mukaisesti (26.5. 1017 §, 9.6. 1094 §); 
kaupungin vuokralle antamien ulkona olevien myyntipaikkojen olympiakiso-
jenaikaisen myyntiäjan määräämistä (26.5. 1027 §); olympia-rakennustoi-
miston Käpylässä olevan toimistoparakin ostamista tilapäiseen majoitus-
tarkoitukseen (15.9. 1652 §); Koulumatkailutoimistolle asuinparakin ra-
kentamista varten myönnetyn lainan ehtojen määräämistä (10.11. 2044 §); 
asuntolaina-anomusta (24.11. 2121 §) sekä ylimääräisen eläkkeen myöntä-
mistä kaupungin omistukseen siirtyneen talon talonmiehelle (22.12. 2324 §) 

Lausuntoja kaupunginhallitukselle annettiin asioista, jotka mm. koski-
vat: Pasilan korttelin n:o 563 tontilla n:o 3 sijaitsevien rakennusten 
hallintaa (7.1. 53 §); huoneistojen määräämistä virka-asunnoiksi tai 
vuokraamista virkaan sidottuina (7.1. 59 §, 28.1. 215 §, 17.3. 551 §, 
7.4. 673 §, 30.6. 1221, 1242 §, 29.7. 1391, 1392 §, 4.8. 1428 §. 11.8. 
1462 §. 20.10. 1900 §, 17.11. 2080 §, 1.12. 2180 §, 8.12. 2223 §, 22.12. 
2323 §); Hyvösen lastenkodin pihan eristämistä (7.1. 65 §); tilapäisma-
joitusta kalliosuojissa (14.1. 118, 124 §); nuorisotoimiston lisätila-
anomusta (14.1. 122 §); Maanviljelijäin Maitokeskus oy:n valitusta jää-
telönmyyntipaikkojen vuokrauksesta kertomusvuodeksi (14.1. 123 §); kiin-
teistöjen ostoa (4.2. 265 §, 25.2. 411, 414 §, 17.3. 559 §, 7.4. 678 §, 
15.7. 1303 §, 11.8. 1461 §, 22.9. 1695 §); asuntojen järjestämistä Hert-
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toniemen aseman virkailijoille (11.2. 312 §); huoneistojen hankkimista 
kaupungin virastoja ja laitoksia varten (18.2. 358, 360 §, 11.8. 1459, 
1461 §, 8.9. 1587, 1588 §, 20.10. 1901, 1902, 1905 §, 3.11. 1987 §, 
10.11. 2031 §, 17.11. 2077, 2079 §); Helsingin seurakuntien ehdotusta 
kaupungin asuntotilanteen helpottamiseksi (18.2. 359 §); aloitetta kurs· 
si- ja lomakodin perustamiseksi Helsingin Tuberkuloosiyhdistyksen käyt-
töön (18.2. 364 §;; yhdistetyn saunan, pesulan vm. rakentamista Vartio-
kylään (3.3. 459 §)j lain^-anomuksia (3.3. 461 13.10. 1841 §); Munk-
kiniemen sivukirjaston huoneiston käyttöä vaaliluetteloiden ym. tarkis-
tuksiin (10.3. 499 §); keskuspoliisitalon rakentamista ja poliisihuoneii 
"tojen korjaustöitä (7.4. 674 5, 27.10. 1957 §); eräiden vuokrajäämien 
poistamista tileistä (21.4. 732, 733 §); Kivelänkatu 5-7:n talon hallin-
taa sekä isännöitsijän ja talonmiehen tehtävien järjestämistä (28.4, 
782 §); huoneistojen hankkimista huolto- ja sairaalahenkilökuntaa varten 
(28.4. 787 §, 29.9. 1747 §); Kivelän sairaalan johtajan autotallin vuok-
ran alentamista (28.4. 790 §); Viipurin- ja Kotkankadun kulmassa olevan 
desinfioimislaitoksen parakin käyttöä (5.5. 831 §); Suomenlinnan urheilu 
kentän pukusuojan ja yleisen käymälän rakentamista (12.5. 897 §); kaupun 
ginarkiston ja verotusvalmisteluviraston huoneistokysymysten järjestelyä 
(12.5. 898 §); kalakaupan siirtämistä Kauppatorilta muualle kuningasvie-
railun ajaksi (19.5. 970 §); ehdotuksia asuntojen hankkimiseksi vanhuk-
sille (26.5. 1015 §); Kulosaaren kartanon päärakennuksen korjaustöitä 
(26.5. 1016 §); kaupungin lunastusoikeuden käyttämistä eräiden asunto-
osakkeiden myynnin yhteydessä (26.5. 1018 §, 4.8. 1426 §); Kiven Naiset 
-nimisen yhdistyksen asuntojenrakentamisehdotusta (9.6. 1093 §); kios-
kien aukioloaikoja (9.6, 1103 - 1107 §· 15.12. 2277 §); Kammion sairaa-
lan vuokraamista kaupungin käyttöön (16.6. 1148 §); huoneiston luovutus-
ta Primula oy:lle olympiakisojen ajaksi ( 1 6 . 6 . 1156 §); Alku lastentar-
han huoneiston luovutusta yhteismaioitussairaalaksi olympiakisojen jär-
jestelytoimikunnalle (16.6. 1157 §); huoneistojen hankkimista poliisilai 
tokselle olympiakisojen ajaksi ( 30 .6 . 1219 §); Suomenlinnan lastentarhan 
pihamaan aitaamista ja kunnostamista (30,6. 1220 §); verotusvalmisteluvi 
raston ruokailuhuoneen käyttöä olympiakisojen aikana ( 3 0 . 6 . 1244 §); Mal 
min sivukirjaston ja lastensuojeluviraston osaston siirtämistä Päätie 
38:aan (15.7. 1301 §); lukollisen rautaristikon hankkimista työtupien va 
raston ikkunaan (15.7· 1304 §); huoneiston luovutusta suomenkielisten 
kansakoulujen käyttöön Alppikatu l:stä (15*7· 1307 §); Erottajan kallio-
suojan viemärin luovuttamista kiinteistön Erottajankatu 15-17 käyttöön 
(29.7. 1398 §); Hirvihaaran kartanon rakennusten palovakuuttamista (25.8 
1508 §); tapaturmantorjuntayhdistyksen liikenneturvanisuusmainontaa ja 
siitä suoritettavien korvausten määrittelemistä (8.9. 1591 §); luontois-
et uperusteiden arvioimista (15.9. 1646 §); Velodromin pukusuojien käyt-
töä majoitustarkoituksiin (15.9. 1647 §), neuvola- ja lastentarhahuoneis 
tojen hankkimista ym. käsitelleen komitean mietintöä (22.9· 1688 §); ul-
kosalla tapahtuvan myynnin järjestelyä, jäsenten nimittämistä asetetta-
vaan toimikuntaan (22.9. 1704 §); kaupungin kirjastorakennusten vartioin 
tia (29.9· 1743 '§); kaupungin ja evankelis-luterilaisten seurakuntien yh 
teistä asuntojenrakennussuunnitelmaa (6.10. 1793 §); taiteilija M. Bröy-
erin avustamista Kruununhaassa sijaitsevien vanhojen puutalojen kunnosta 
misessa (10.11. 2032 §); aloitetta puutalojen rakentamiseksi kalliosuo-
jiin majoitetuille (10.11. 2045 §)· kiinteistöjen hankintaa toipilasko-
tien perustamiseksi (24.11. 2114 §); yksityisten linja-autojen henkilö-
kunnan ole skeluhuone en järjestämistä Rautatientorille (1.12. 2169 §); 
kaupungin kiinteistöjen vapauttamista omaan käyttöön (1.12. 2170 §); 
Herttoniemen lastentarhan ja -seimen ulkoilualueen järjestämistä ym. 
(1.12. 2175 §); säilytystilojen varaamista puhtaanapitolaitoksen autoil-
le ja työkoneistoille (8.12. 2224 §) sekä Helsingin Raittiit Automiehet 
-nimisen yhdistyksen avustusanomusta (8.12. 2230 §). 

Maistraatille annettiin lausuntoja tulenarkojen aineiden varastoinnis 
ta (3.3. 458 §, 10.3· 496 §). Huoltovirastolle suoritettiin eräiden kiin 
teistöjen arviointeja (14.1. 121 §, 25.2. 406 §, 10.11. 2040 §, 15.12. 
2278 §). 


