
277 III. Kiinteistölautakunta. 

talon eteisvarti jan palkkaamiseen. Samalla päät t i l au takunta ilmoittaa, e t tä 
tilillä K. III : 1 olevasta määrärahas ta säästyy syyskuun 1 p:stä lukien lak-
kau te t tu jen huuhteluhuoneiden kaitsijain palkat , 13,800 markkaa . 

Eroamisvelvollisen viranhaltijan oikeus pysyä virassaan. Lau takun ta 
p ä ä t t i s u o s t u a asemakaavainsinööri T. Öllerin anomukseen saada 1 p:stä 
huh t ikuu ta lukien edelleen yhdeksi vuodeksi jäädä toimeensa. 

Viranhaltijain sairaslomat. Lau takun ta myönsi seuraaville alaisilleen 
viranhaltijoille sairaslomaa: 

s i i r tolapuutarhaneuvoja E. Kochille helmikuun 25 p:stä maaliskuun 
25 p:ään, sijaisena oman toimensa ohella s i i r tolapuutarhuri T. Kulo 2); sekä 

kiinteistötoimiston asemakaavaosaston piirtäjälle H. Andersinille joulu-
kuun 15 p:stä 1931 maaliskuun 1 p:ään 1932 3). 

Palkankorotus. Varsasaaren kaitsijalle A. Häggille myönnetti in 4) t am-
mikuun 1 p:stä 1932 lukien 184 markan suuruinen palkankorotus kuukaudessa. 

Sairausavun myöntäminen. Lau takun ta myönsi vuoden aikana sairaus-
apua seuraavasti: 

työmies J . Saariselle, joka lääkärintodistuksen mukaan oli ollut työhön 
kykenemätön syyskuun 22 p:stä lokakuun 31 p:ään 1931, 1,428 markkaa 5); 

Kaisaniemen verkkopallokentän rahastajal le H. Turuselle, joka sairau-
den tak ia oli ollut työhön kykenemätön kolme viikkoa ja yhden päivän 616 
markkaa 50 penniä 6); sekä 

Kallion urhei lukentän järjestysmiehelle K. Aholle lokakuun 26 p:n ja 
joulukuun 10 p:n väliseltä a ja l ta 1,749 markkaa 7). 

Eläintarhan valvojan velvollisuus asua Korkeasaarella. Koska eläintarhan 
valvojan virka oli vain sivutoimi, jota seurasi ainoastaan 2,100 markan kuu-
kausipalkkio, ka tso i 8 ) l au takunta , ettei sen hal t i jaa voitu velvoittaa asu-
maan Korkeasaarella koko vuot ta , vaan oli hänen s i toudut tava asumaan 
siellä vähintään neljä kuukau t t a kesäaikana joko entisessä kansanpuistojen 
intendentin huvilassa tai n.s. kansliarakennuksessa. Kuukaus ivuokra edelli-
sestä määrä t t i in 9) 1,000 markaksi ja jälkimmäisestä 500 markaksi lämpöineen 
ja valoineen. 

Raitiotiekulujen korvaus. Siir tolapuutarhuri T. Kulolle myönnett i in 10) 
l au takunnan tarverahoista 100 markkaa rai t iot iekuluj en korvauksena siltä 
helmikuun 25 p:n ja maaliskuun 25 p:n väliseltä ajal ta , jona hän toimi siir-
to lapuutarhaneuvojan viransijaisena. 

Henkilöauton hankkiminen. Kaupunginval tuus ton myönnet tyä tarpeel-
lisen määrärahan lau takunta päätti1 1) ostaa Pontiac merkkisen auton 40,000 
markan hinnasta. Samalla oikeutettiin kiinteistötoimisto o t tamaan ohjaaja , 
jonka palkka, n. 1,500 markkaa kuukaudessa, oli suori tet tava tarverahoista . 

2. Kiinteistötoimiston johtajan toimialaan kuuluvat asiat. 

Kampin korttelin n:o 215 luovuttaminen kaupungille. Puolustusministeriö 
oli kirjelmässään t ammikuun 15 p:ltä i lmoit tanut , e t tä valtioneuvosto oli 
hyväksynyt rahatoimikamarin mainitulle korttelille aset tamat 1 2 ) vuokra-

x) Kiint. lautak. 19 p. tammik. 33 §. — 2) S:n 2 p. maalisk. 214 §. — 3) S:n 
14 p. jouluk. 1,304 §. — 4) S:n 21 p. jouluk. 1,364 §. — 5) S:n 9 p. marrask. 1,142 §. 
— 6) S:n 23 p. marrask. 1,203 §. — 7) S:n 14 p. jouluk. 1,322 §. — 8) S:n 19 p. tam-
mik. 35 §. — 9 ) S:n 9 p. helmik. 138 §. —10) S:n 2 p. maalisk. 211 §. — n ) S:n 11 
p. toukok. 465 §. — 12) Ks. v:n 1930 kert. s. 191. 
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ehdot ja j ä t t ä n y t puolustusministeriön tehtäväksi määritellä t a rv i t t avan 
alueen sekä, sen mukaan kuin alueella olevat puolustuslaitoksen varastot ja 
laitokset saatiin siirretyksi muualle, luovut taa kaupungin hall intaan kul-
loinkin vapau tuva t osat. Samalla puolustusministeriö ilmoitti, e t tä se ensi 
tilassa tulisi paikalla määr i t te lemään kysymyksessä olevan vuokra-alueen suu-
ruuden, joka sen jälkeen vuokramaksun laskemista var ten tultaisiin mi t taa-
maan, mihin t i laisuuten kaupungin olisi lähete t tävä edusta jansa . Lau t akun t a 
p ä ä t t i e d u s t a j i k s i siihen toimitukseen, jossa vuokra-alueen suuruus paikalla 
määritel lään, valita toimistopäällikön ja kaupungingeodeetin. Samalla annet-
tiin toimistopäällikölle tehtäväksi yhdessä tontt iosaston joh ta jan ja talon-
isännöitsijän kanssa to imi t taa kaupungille lankeavien rakennusten katsel-
mus. Rakennusten hoito jä te t t i in talo-osastolle. 

Lausuntoja kaupunginhallitukselle antoi l au takunta asioista, jo tka kos-
kivat: 

maan luovut tamis ta Vanhankaupungin—Malmin maant ien oikaisemista 
var ten 2); 

Suomen kaupunkili i ton laad i tu t t amaa l i ikennejärjestysehdotusta 3); 
asfalttibetonilla pääl lystet täviä ka tu j a sekä Helsinginkadun asfaltoi-

mista diakonissalaitoksen kohdalla 4); 
ki inteis tölautakunnan to imintaa var ten tarpeellisia yleisiä töitä, joita 

var ten määrärahoja olisi merki t tävä yleisten töiden hallituksen menoarvio-
ehdotukseen 5); 

Ruoholahdentor in j är j estelyä Länsisatamaan j ohtavan kannaksen luona6); 
bensiinikaupan ja bensiinijakeluasemien jär jes tämistä 7); 
Etelä-Suomen voimaosakeyhtiön l inja-aukean kulman muut tamis ta 

Kulosaarella ja Mustikkamaalla 8) ; 
työläisten ot tamista kaupungin töihin työnväli tystoimiston kau t t a 9); 
Hert toniementien oikaisemiseksi t a rv i t t avan maa-alueen hankkimista 

vuokraaj i l ta 10); 
kaupungin ka tu jen talvisaikaista puhtaanapi toa 1 1 ) ; 
Leppäsuon alueen ja Malminkadun alaosan valaisemista1 2); sekä 
Munkkiniemen yhdyskunnan oikeutta s i l tamaksujen kantamiseen 13). 
Evät täv iks i ehdotett i in anomukset , joita olivat tehneet herrat K. Seiden-

schnur, J . L. Lydecken, O. E k m a n ja U. Westerholm Ullanlinnan kylpylai-
toksen velan suorit tamisesta tai vuoden 1931 vuokran poistamisesta14), Aktie-
bolaget M. G. Stenius niminen osakeyhtiö t i lusvaihdosta valtion, kaupungin ja 
maini tun yhtiön välillä15), Suomalainen naftaosakeyhtiö oikeudesta saada yh-
tiön bensiini jakeluasemille Turunt ien n:ssa 26 ja Por thaninkadun n:ssa 13 si-
joi t taa 200 litraa sisältävät bensiinijakelulaitteet16), sekä a l lamaini t tu ja kiin-
teistöjä koskevat myynt i ta r joukse t , joita kaupungille olivat tehneet toiminimi 
F. Vuorio Pukinmäen huvilapalstasta n:o 68 a17) ja professori W. Wahl eräästä 
Siuntion p i tä jän Södervikin kylän Vestergärdin taloon kuuluvasta alueesta18), 
huvi lanomistaja H . Koistinen Pakinkylässä sijaitsevasta K u k k a nimisestä 
huvilapalstasta1 9) , rakennusosakeyhtiö Aamurusko korttelissa n:o 128 sijait-

Kiint. lautak. 19 p.tammik. 36 §. — 2) S:n 11 p. toukok. 460 §. — 3 ) S:n 
11 p. toukok. 466 §. — 4) S:n 26 p. toukok. 524 § ja 15 p. kesäk. 616 §. — 5) S:n 
26 p. toukok. 526 §. — 6) S:n 22 p. kesäk. 634 §. — 7) S:n 29 p. kesäk. 660 §. — 
8) S:n 10 p. elok. 794 §. — 9) S:n 7 p. syysk. 876 §. — 10) S:n 5 p. lokak. 977 §. — 
u ) S:n 19 p. lokak. 1,045 §. —12) S:n 19 p. lokak. 1,047 §. —13) S:n 30 p. marrask. 
1,218 §. — 14) S:n 23 p. helmik. 174 §. —15) S:n 20 p. huhtik. 373 §. —16) S:n 29 p. 
kesäk. 667 §. — 17) S:n 26 p. tammik. 62 §. —38) S:n 2 p. helmik. 91 §. — 19) S:n 
2 p. helmik. 93 §. 
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sevasta Pie tar inkadun tont is ta n: o 11 x), rouva A. Nikander-Railio korttelin 
n:o 169 tont is ta n:o 5 Työmiehenkadun varrella 2), neiti O. Ärt Marian-
kadun n:ossa 8 B ja Ri ta r ikadun niossa 3 B olevista kiinteistöistä3) , t i lan-
omistaja W. Ramsay Helsingin p i tä jän Sottungsbyn kylässä olevasta Niss-
backa nimisestä t i lasta4) , Gårdsägarenas central aktiebolag niminen yhtiö 
Aktiebolaget Otnäs gård nimisen yhtiön osakepääomasta 5), lääketieteenkan-
didaat t i A. Grahn Espoon pi täjässä olevasta Hagalund nimisestä yksinäisestä 
verotilasta6), joh ta ja V. H a a t a j a eräästä Espoon p i tä jän Suur-Huopalahden 
kylässä olevasta huvi lasta 7) , herra E. A. Sandström Helsingin pi tä jän Hä-
meenkylän kylässä olevasta Långbacka nimisestä t i lasta sekä Espoon p i tä jän 
Gammelgårdin kylässä olevasta Jupper nimisestä ti lasta 8) sekä Esbo torvströ 
aktiebolag niminen yhtiö eräästä Espoon pi täjässä olevasta kiinteistöstä9) . 

3. Kiinteistötoimiston kansliaosaston toimialaan kuuluvat asiat. 

Tontteja myytäessä käytettävän kauppakirjan kaavake hyväksytt i in1 0) . 
Kaupungille takaisin ostetut tontit ja vuokraoikeudet. Kiinteistötoimiston 

asiamies oli vuoden varrella hakenut ulos seuraavien tont inomistaj ien suo-
r i t t ama t t a j ä t e ty t huutokauppahinnan vuotuiset lyhennysmaksut ja ulos-
haun johdosta pidetyissä pakkohuutokaupoissa huu tanu t seuraavat ton t i t 
takaisin kaupungille: 

Kvsto hy-

§ 3 2 CD Katu. 
c o 
3a CD £ Omistaja. 

Hinta, 
Smk. 

väksynytii) 
toimen-

3 SP piteen. 

359 AleksisKi ven katu 2 Kiinteistö osakeyhtiö Fredriks-
berginkatu 2 12) 2,079 — 11. 2. 

359 » » » 4 Kiinteistö osakeyhtiö 
berginkatu 4 12) 

Fredriks-
2,096 11. 2. 

359 » » » 6 Kiinteistö osakeyhtiö 
berginkatu 6 13) 

Fredriks-
2,099 _ 25. 2. 

359 » » » 8 Kiinteistö osakeyhtiö 
berginkatu 8 13) 

Fredriks-
2,292 _ 25. 2. 

359 » » 
* 

10 Kiinteistö osakeyhtiö 
berginkatu 10 14) 

Fredriks-
2,117 — 26. 8. 

Maksamat tomis ta vuokrista oli haet tu ulosmitat tavaksi seuraavien K u m -
pulan vuokraaj ien vuokraoikeudet ja oli ton t i t myy ty pakkohuutokaupal la , 
jolloin ne huudet t i in takaisin kaupungille seuraavista hinnoista: ton t t i n:o 
63 korttelissa n:o 933 87,070 markasta , jonka toimenpiteen kaupunginval-
tuusto lokakuun 7 p:nä hyväksyi 15), ton t t i n:o 16 korttelissa n:o 936 
80,000 markasta1 6) , ja ton t t i n:o 31 korttelissa n:o 937 70,550 markasta1 7) , 

Kiint. lautak. 16 p. maalisk. 239 §. — 2) S:n 23 p. maalisk. 275 §. —3) S:n 
20 p. huhtik. 376 §. — 4) S:n 11 p. toukok. 461 § ja 31 p. elok. 860 §. — 5) S:n 
18 p. toukok. 499 §. — 6) S:n 18 p. toukok. 500 § ja 15 p. kesäk. 589 §. — 7) S:n 28 
p. syysk. 957 §. — 8) S:n 5 p. lokak. 978 §. — 9) S:n 30 p. marrask. 1,217 §. —10) S:n 
7 p. jouluk. 1,250 §; ks. Kunnall. asetuskok., s. 110. — n ) Ks. tämän kert. s. 8. 
- 1 2 ) Kiint. lautak. 19 p. tammik. 38 §; ks. v:n 1928 kert. s. 156. — 13) Kiint. 
lautak. 26 p. tammik. 65 §; ks. v:n 1928 kert. s. 156. — 14) Kiint. lautak. 22 p. 
kesäk. 641 §; ks. v:n 1928 kert. s. 156. — 15) Kiint. lautak. 17 p. elok. 815 
§; ks. v:n 1928 kert. s. 159 ja v:n 1930 kert. s. 201 ja tämän kert. s. 13. — 
16) Kiint. lautak. 5 p. lokak. 983 §; ks. v:n 1928 kert. s. 159 ja tämän kert. s. 
13. — 17) Kiint. lautak. 5 p. lokak. 983 §; ks. v:n 1928 kert. s. 160. 


