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sekä liikaa makse t tu jen vuokramaksujen palaut tamisesta tohtori J . Jännes x) 
ja Osakeyhtiö Mercantile2). 

Sensijaan ehdotett i in evät täviksi anomukset , joita olivat tehneet Osake-
yht iö V. A. P. ja rakennusmestar i O. Honkasalo oikeudesta saada naut t ia 15 % 
alennusta tontin kauppasummalle3) , työmiehet V. L. Lehtinen, V. Sainio ja A. 
V. Sola sekä kirvesmies J . Klemett inen korkomaksujen maksua jan pidentämi-
sestä4), Bostadsaktiebolaget Ömsesidigheten niminen yhtiö oikeudesta saada 
takaisin 15 % tont inkauppahinnas ta 5), Asunto-osakeyhtiö Eura naapuri ton-
tilla p i tämästään viemärijohdosta suori t tamansa korvauksen alentamisesta tai 
poistamisesta 6), Kiinteistöosakeyhtiö Viipurinkatu 20 tont inkauppahinnal le 
suor i te t tavan 30 %:n lisälunastuksen poistamisesta 7), Aktiebolaget Wick-
ström motor c:o osakeyhtiö Pohjois-Valkokarilla olevan bensiinikellarin edel-
leen pysyt tämises tä 8), Suomalainen Shell osakeyhtiö Sörnäisten niemellä ole-
vaa vuokra-aluet ta koskevan vuokrasopimuksen ja tkamisesta 9), Aktiebolaget 
Tres niminen vhtiö oikeudesta saada 15 % alennusta kauppahinnasta 1 0) , Kiin-
teistöosakeyhtiö Fleminginkatu 13 päästä vapaaksi korvausmaksun suorit ta-
misesta n ) , Suomen mineraaliöljy osakeyhtiö bensiinijakeluaseman rakenta-
misesta Hämeent ien varrelle 12), rouva A. Ekman l iukuradan rakentamisesta 
Mississippi nimisen kahvilan viereiselle vuorelle13), Asnnto-osakeyhtiö Penger-
ka tu 7 varas tomaksujen poistamisesta 14), herra V. A. Lehtinen kiinnityslai-
nan vuotuismaksujen lykkäyksestä1 5) , professori H. Fabri t ius menete t ty jen 
luontaisetukorvausten suorit tamisesta 16), Asunto-osakeyhtiö Mikonlinna ja 
Kiinteistö-osakeyhtiö Kaisaniemenkatu 4 ton t inkauppahinnan suorittamisessa 
myönnet täväs tä maksua jan pidentämisestä1 7) , Asunto-osakeyhtiö Aamu-
täh t i yhtiön osakkeiden luovuttamisesta kaupungille lisätyn rakennusoikeu-
den johdosta suori te t tavan rahakorvauksen si jaan1 8) , Asunto-osakeyhtiö 
I lmarisenkatu 8 tont t ivelkansa kuoletusmaksujen maksuaikojen pidentämi-
sestä 19), ta lonomista ja E. Hellsten uimarannan jär jestämisestä Arabian teh-
taan ja Vantaanjoen suun väliselle ranta-alueelle 20), sekä rouva V. Viinikainen 
tont invuokran ja korkojen maksua jan pidentämisestä 21). 

5. Kiinteistötoimiston maatalousosaston toimialaan 
kuuluvat asiat. 

Pakinkylän sähköosakeyhtiölle vuokrat t i in 2 2 ) Pukinmäen Lepolantien 
varrel ta Puisto- ja Elonteiden välillä oleva maatalousjaoston lähemmin osoit-
t a m a 40 m2:n laajuinen alue 5 vuodeksi lukien kesäkuun 15 p i s t ä j ä 50 mar-
kan vuosivuokrasta muunta ja-aseman paikaksi. 

Vuokralle annetut viljelyspalstat. Ki inteis tölautakunnan maatalousjaosto 
vuokrasi seuraavat vil jelyspalstat allamainituille henkilöille: 

x) Kiint.lautak. 8 p. huhtik. 328 §. —2) S:n 23 p. marrask. 1,184 §. — 3 ) S:n 2 p. 
helmik. 97 ja 98 §. — 4) S:n 2 p. helmik. 99 § ja 23 p. marrask. 1,189 §. — 5) S:n 
16 p. helmik. 145 §. — 6) S:n 16 p. helmik. 147 §. — 7) S:n 2 p. maalisk. 198 §. — 
8) S:n 9 p. maalisk. 221 §. — 9) S:n 16 p. maalisk. 244 §. — 10) S:n 23 p. maalisk. 
280 §. — u ) S:n 23 p. maalisk. 281 §. —12) S:n 8 p. huhtik. 333 §. — 13) S:n 27 p. 
huhtik. 405 §. — 14) S:n 11 p. toukok. 470 §. — 15) S:n 11 p. toukok. 471 §. — 
16) S:n 18 p. toukok. 504 §. —17) S:n 31 p. elok. 856 ja 857 §. — 18) S:n 3 p. elok. 
769 §. — 19) S:n 28 p. syysk. 960 §. — 20) S:n 16 p. marrask. 1,152 §. — 21) S:n 
23 p. marrask. 1,190 §. — 22) S:n 15 p. kesäk. 591 §. 
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Alue. Vuokraajan nimi. Vuokrakausi 
päättyy. 

Vuotui-
nen 

vuokra-
maksu, 

Smk. 

1936, huhtik. 1 8,000 

1936, huhtik. 1 
1936, maalisk. 31 

700 
2,700 — 

1936, maalisk. 31 2,400 — 

1936, jouluk. 31 550 — 

1937, huhtik. 1 6,200 — 

1936, maalisk. 31 1,800 — 

1936, maalisk. 31 2,000 — 

1936, maalisk. 31 1,500 — 

1935, tammik. 31 900 — 

1936, jouluk. 31 1,500 — 

1936, elok. 31 
1936, jouluk. 31 

750 
100 

— 

1936, jouluk. 31 125 — 

1936, jouluk. 31 400 — 

1936, jouluk. 31 400 — 

1936, jouluk. 31 1,350 — 

1936, jouluk. 31 60 — 

1936, toukok. 1 
1936, maalisk. 31 

2,500 
5,000 

— 

1936, maalisk. 31 j 250 
| 

— 

Malmi, alue Lukuberg, 18 ha 

S:n alue Lukuberg, 2.6 ha 
S:n osa n.k. Myllypeltoa, 

5.4 ha 
S:n osa n. k. Myllypeltoa, 

4.8 ha 
S:n osa Nallibackaan kuu-

luvastaGästgifvarsin alu-
eesta, 1.2 ha 

S:n pelto Suursuolla, 15.5 
ha, sekä lato 

S:n peltopalsta hautaus-
maan eteläpuolella,3.37 ha 

S:n peltopalsta, joka rajoit-
tuu Viikiin ja on .hau-
tausmaan eteläpuolella 

S:n peltopalsta Puodinky-
läntien varrella hautaus-
maan oikealla puolella 

Sintonttipalsta Pukinmäen 
tiluksilla 

Oulunkylä, viljelysalue 
Pikku Märäkärr 

S:n viljelyspalsta litt. 9a 
Pukinmäki, alue erään hu-

vilapalstan vieressä 
S:n alue Karhusuo nimi-

sestä pellosta, O.ie ha 
S:n alue Tapaninkylän ra-

jalla 
S:n n. 1.4 ha Norrbacka ni-

misestä alueesta 
S:n n. 1.9 ha:n suuruinen 

alue 
S:n tontti Vantaantien var-

rella 
Puodinkylä, Nytorpin alue 
Yiik, Vikbacka torppaan 

kuuluvat pellot, lukuun-
ottamatta 0.4 ha 

SrnVikbacka torppaan kuu-
luvat pellot, 0.4 ha 

Maanvilj ely starkastaj a 
M. Linsen1) 

Työmies K. Sund2) 
Maanviljelijän poika V. 

Elg 3) 
Maanviljelijä G. Öhrn-

berg 4) 
Leipuri A. Froloff5) 

Herra K. Koivunen 6)? 
sopimus sittemmin 
peruutettu 7) 

Maanviljelijät E. Le-
vander ja A.Ekholm8) 

Maanviljelijä K.F. Berg-
man 9) 

Maanviljelijä J. H. Pe-
lenius 10) 

Vahtimestari S. Ek-
berg u ) 

Palstatilallinen N. Nur-
mi 12) 

Muurari A. Tammio13) 
Professori K. T. Jutila14) 

Palstatilallinen M. Lai-
ne 15) 

Puutarhuri R. Bäck 
lund 16) 

Tehtailija K. A. Weisto17) 

Herra O. Hakala18) 

Palstatilallinen A. Skyt 
tä 1 9 ) 

Työmies O. Koponen 20) 
Torppari Hj. Öhrn 

berg 21) 

Leskirouva E. Berg-
lund 22) 

x) Kiint. lautak. 26 p. toukok. 535 §. — 2 ) S:n 2 p. maalisk. 200 §. — 3 ) S:n 
13 p. huhtik. 354 §. — 4) S:n 13 p. huhtik. 357 §. — 5 ) S:n 17 p. elok. 817 §. — 6 ) S:n 
26 p. lokak. 1,080 § ja 16 p. marrask. 1,158 §. — 7 ) S:n 21 p. jouluk. 1,347 §. — 
8) S:n 30 p. maalisk. 301 §. — 9 ) S:n 13 p. huhtik. 355 §. — 1 0 ) S:n 30 p. maalisk. 
299 §. — n ) S:n 20 p. huhtik. 385 §. — 1 2 ) S:n 7 p. jouluk. 1,265 §. — 1 3 ) S:n 26 p. 
toukok. 531 §. — 1 4 ) S:n 7 p. jouluk. 1,268 §. — 1 5 ) S:n 7 p. jouluk. 1,266 §. — 16) S:n 
16 p. marrask. 1,155 §. — 1 7 ) S:n 7 p. syysk. 877 §. — 1 8 ) S:n 28 p. syysk. 962 §. — 
19) S:n 7 p. jouluk. 1,267 §. — 2 0 ) S:n 4 p. toukok. 444 §. — 2 1 ) S:n 8 p. huhtik. 335 §. 
— 2 2 ) S:n 8 p. huhtik. 336 §. 
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Kalavesi. Talin kar tanon kalavedet vuokra t t i in 1 ) maanvil jel i jä E. 
Rönnqvistil le vuodeksi 1931 2,000 markan maksusta . 

Toimenpiteet vuokrasopimuksen määräyksiä rikkonutta vuokraajaa vas-
taan. Koska maanvil jel i jä A. Holmberg, jolle n. k. Etelä- ja Pohjois Her t to-
niemi nimiset alueet oli vuokra t tu 2 ) , koko vuokra-a jan kuluessa oli r ikkonut 
vuokrasopimuksen määräyksiä eikä kehoituksista huolimatta kor jannu t puut-
tei ta, oli mainituilla alueilla p idet ty laillinen katselmus, jolloin todett i in m. m.: 
e t tä erinäisten rakennusten korjauksia olisi heti suori te t tava 74,510 markan 
kustannuksin; e t tä yksi arviolta 14,000 markan arvoinen lato oli sor tunut ja 
vuokraa ja kor jannut rakennusaineet; sekä e t tä maanvil jelystä koskevia mää-
räyksiä ei juur i ollenkaan oltu noudate t tu , joten vuokraa ja oli t ehny t itsensä 
syypääksi pahoihin laiminlyönteihin maan hoitoon, muokkaukseen, lannoituk-
seen ja ojitukseen nähden. Tämän johdosta p ä ä t t i 3 ) l au takun ta velvoit taa 
vuokraa ja Holmbergin suor i t tamaan maini tu t rakennuskor jaukset ennen 
syyskuun 1 p:ää; 14 päivän kuluessa kaupunginkassaan suor i t tamaan kadon-
neen ladon arvon 14,000 markkaa; sekä ennen marraskuun 1 p:ää suori t ta-
maan eräät sopimuksenmukaiset maanparannus työ t . 

Verohinnan mukaan määrättyjen vuokrien veloittaminen. Koska kesäkuun 
13 p:nä 1930 annetulla lailla oli l akkaute t tu verohinnantaksojen vahvista-
minen sekä sitä var ten m ä ä r ä t y t verohinnanpanot vuodesta 1931 alkaen ja 
muihin kuin kirkollisiin tarkoituksiin viljassa mää rä ty t val t ionmenot vakau-
t e t tu laskemalla rukiin hinnaksi 155, ohran 120 ja kauran 65 markkaa hehto-
li tralta ja erinäisissä kaupungin vuokrasopimuksissa oli vuokra t mää rä t t y 
makset taviksi rahassa vuokravuoden verohinnan mukaan, päät t i 4 ) lauta-
kunta , e t tä maini tu t vuokra t vuodesta 1931 alkaen velotaan valtiolle makset-
tavien vuokrien vakiolukujen mukaan . 

Vuokran alentaminen. Vahtimestari S. Ekbergin vuokraaman Pukin-
mäen asuintontin vuokra alennettiin 5) 1,200 markas ta 900 markkaan vuo-
dessa. 

Kesänviettopaikka. Lau t akun ta pää t t i 6 ) korvauksetpa luovut taa n. s. 
Mölylän alueen Sörnäisten työväenyhdistykselle kesänviettopaikaksi ke-
säksi 1931. 

Helsingin maalaiskunnan hätäaputyöt. Lau takun ta pää t t i 7 ) myön tyä 
Helsingin maalaiskunnan työ t tömyys lau takunnan anomukseen, e t tä Pakin-
kylän työttömille saataisiin jär jes tää kivenhakkuutöi tä kaupungin omista-
malla maalla, joka sijaitsee Elontien ja Puistotien välillä Lepolantien var-
rella, kuitenkin ehdolla, ettei kalliota saataisi louhia syvemmälle kuin ympä-
röivän maaston tasalle, jo t ta paikalle ei syntyisi kuoppia. 

Oikeus vuokratta asua torpan asuinrakennuksessa. Lau takun ta pää t t i 8 ) 
oikeuttaa torppari A. Berglundin, joka 39 vuot ta oli hall innut Viikin t i laan 
kuuluvaa Vikbacka nimistä torppaa, mu t t a ny t korkean ikänsä tähden ei 
enään voinut torppaa pitää, kuolemaansa asti asumaan maini tun torpan asuin-
rakennuksessa sekä myymään torpalle rakentamansa rakennukset ja siellä 
jälellä olevat korsirehut. 

Rakennusten osto. Lau takun ta pää t t i 9 ) vuokraa ja F. V. Ahon konkurssi-
pesältä, joka luopui vuokraoikeudestaan Lukubergin alueeseen, lunastaa mai-

x) Kiint. lautak. 27 p. huhtik. 411 §. — 2) Vrt. v:n 1923 kert. s. 177. — 
3) Kiint.lautak. 23 p. maalisk. 282 §. — 4) S:n 16 p. marrask. 1,157 §. — 5 ) S:n 20 p. 
huhtik. 385 §. — 6) S:n 4 p. toukok. 443 §. — 7) S:n 19 p. tammik. 53 §. — 
8) S:n 30 p. maalisk. 300 §. — 9 ) S:n 15 p. kesäk. 592 §. 
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nitulla alueella si jai tsevat tallin, va jan , saunan ja kellarin yhteensä 7,240 
markan hinnasta. 

Rakennuksen myynti. Boxbaekan tiluksiin kuuluvan Lustigkulla nimi-
sen torpan asuinrakennus myyt i in maini tun torpan vuokraajal le K. Sundille 
500 markan hinnasta. 

Metsästysoikeus. Palopäällikkö G.Waseniukselle myönnett i in2) lupa vuo-
den 1931 aikana har jo i t taa metsäs tys tä Viikin la tokartanon kaupungin omis-
tamilla alueilla sekä l innustusta Vanhankaupanginlahdella , Hert toniemen ja 
Kulosaaren kar tanon vesialueet mukaanluet tu ina , 100 markan vuosimaksusta. 

Sit temmin lau takun ta päät t i 3 ) , ettei metsästysoikeuksia kaupungin 
omistamilla mailla yleensä luovutettaisi . 

Metsänhaaskausrikokset. L a u t a k u n t a pää t t i 4 ) , e t tä pienet metsänhaas-
kausrikokset on j ä t e t t ävä kiinteistötoimiston maatalousosaston toimenpitei-
den varaan. 

Myöhemmin määrä t t i in 5 ) , e t tä asianomaisen osaston joh ta jan asia oli 
ra tkais ta , mihin toimenpiteisiin mainitunlaisiin rikkomuksiin nähden oli ryh-
dy t t ävä sekä e t tä edelleenkin keväisin ja syksyisin julkaistaisiin kuulutuksia, 
joissa kiellettäisiin metsänhaaskaus, luvaton metsästys y. m. s. ja e t tä kau-
pungin metsänvart i joiden oli t eh tävä metsänvar t i javala . Lisäksi annett i in 
maatalousosaston tehtäväksi hankkia metsänvarti joil le erikoiset tunnusmerki t . 

Luvaton multanotto. Koska Helsingin maalaiskunnalle urheilukentäksi 
luovutetul ta alueelta Pukinmäellä oli viety pois ruokamul taa , pää t t i 6 ) lauta-
kunta kirjelmällä Helsingin maalaiskunnan kunnall islautakunnalle huo-
maut t aa , ettei alueelta saanut viedä pois ruokamul taa . 

Joulukuusten toimittaminen lastentarhoille. Lau t akun t a pää t t i 7 ) an taa 
kaupunginagronoomin tehtäväksi to imit taa lastentarhain johtokunnalle 26 
kuusta kaupungin metsistä. 

Kiinteistötoimiston maatalousosaston jäsenyys eräissä yhdistyksissä. Kiin-
teistötoimiston maatalousosasto oikeutetti in 8) edelleen olemaan jäsenenä, 
paitsi paikallisissa kar jantarkastusyhdis tyksissä , myöskin Suomen sian-
jalostusyhdistyksessä, Suomen ayrshireyhdistyksessä, Länsi-Suomen kar jan-
jalostusyhdistyksessä ja Kulu tusmaidontuo t ta ja in liitossa sekä val tuutet i in 8) 
kaupunginagronoomi edustajaksi yhdistysten kokouksiin. 

Sanomalehtitilaukset. Kiinteistötoimiston maatalousosasto val tuutet t i in 9) 
vuodeksi 1932 t i laamaan sanomalehtiä ja a ikakauskir jo ja harkintansa mukaan 
korkeintaan 650 markalla. 

Tiekunnat. Lau t akun ta päätti1 0) kaupungin edustajaksi Pukinmäen tie-
kunnan ensimmäiseen kokoukseen t ammikuun 20 p:nä 1931 va l tuu t t aa kau-
punginagronoomin, jonka kaupungin puolesta oli vaad i t t ava val i t tavaksi yksi 
edus ta ja kokoustilaisuudessa asete t tavaan kolmihenkiseen t iehoi tokuntaan. 

Ehdotuksia. Kaupunginhall i tukselle teht i in m.m. asioista, j otka koskivat: 
Maatalouskonttorin kir janpi toa u ) ; 
Talin kar tanon ir taimiston pa lovakuut tamis ta 12); 
Maatalousosaston kassahallintoa 13); 
Lannan ostamista puhtaanapi tolai toksel ta 14); 

Kiint. lautak. 23 p. maalisk. 283 §. — 2) S:n 4 p. toukok. 445 §. — 3 ) S:n 
2 p. marrask. 1,121 §. — 4) S:n 2 p. helmik. 104 §. — 5 ) S:n 7 p. jouluk. 1,259 §. — 
6) S:n 22 p. kesäk. 643 §. — 7) S:n 23 p. marrask. 1,210 §. — 8) S:n 7 p. jouluk. 
1,264 §. — 9 ) S:n 7 p. jouluk. 1,263 §. — 10) S:n 19 p. tammik. 52 §. — u ) S:n 16 p. 
maalisk. 250 §. — 12) S:n 22 p. kesäk. 644 §. — 13) S:n 29 p. kesäk. 669 §. — 
14) S:n 16 p. marrask. 1,156 §. 
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Maatalous- ja kansanpuisto-osastojen ir taimen omaisuuden palo vakuut -
tamis ta sekä 

Viikin la tokar tanon sähkölai t tei ta 2). 
Lausuntoja kaupunginhalli tukselle antoi l au takun ta asioista, jo tka 

koskivat: 
Sipoon pi tä jässä olevaa Änäsin ti laa koskevaa myynt i t a r jous ta 3); 
Viikin—Hert toniemen—Hevossalmen t ie tä 4); sekä 
Varatöiden jä r jes tämis tä 5). 
Her ra G. Holmin Borgsin ti laa koskeva myynt i t a r jous ehdotet t i in 6 ) 

evät täväksi . 

6. Kiinteistötoimiston asemakaavaosaston toimialaan 
kuuluvat asiat. 

Asemakaavamuutokset. Lau t akun ta pää t t i kaupunginhalli tukselle puol-
t aa asemakaavanmuutosehdotuksia, jo tka koskivat X I V kaupunginosan 
korttelia n : o 4 7 9 b 7 ) , IV kaupunginosan korttelia n:o 81 8), X I I I kaupungin-
osan korttelia n:o 454 9), Nordenskiöldinkadulta Aleksis Kiven kadulle ra-
kennet tavaa li ikenneväylää koskeva X I I kaupunginosan kortteleita n:ot 
384, 385, 386, 389, 391 ja 392 10), X I V kaupunginosan korttelia n:o 481 
(Kivelän sairaala)1 1), Sofiankadun yli I kaupunginosan korttelien n:oj en 30 
ja 31 välille rakenne t tavaa arkadia 1 2 ) sekä IV kaupunginosan korttelia 
n:o 215 Kampinkadun leventämiseksi Fredr ik inkadun ja korttelin n:o 194 
välisellä osalla 13). 

Jaoituskaavat. Kaupunginhalli tukselle puollettiin Koskelantien oikaise-
mista t a rko i t t avaa jaoi tuskaavamuutos ta 1 4 ) , Kulosaaren jaoi tuskaavaa 
koskevaa alustavaa ehdotusta 1 5 ) , Reijolan alueen asemakaavasuunnitel-
maa 16) sekä Mäkelän alueen korttelien n:ojen 708 ja 709 jaoi tuskaava-
ehdotusta1 7) . 

Asema- ja jaoi tuskaavaehdotukset olivat eri aikoina kaupunginval tuus-
ton käsitel tävinä 18). 

Tonttien osittaminen. Kaupunginhall i tukselle puollettiin muutoksia 
ton t t i jakoon I I kaupunginosan korttelissa n:o 95b19), I I kaupunginosan kort-
telissa n:o 3620), X I I I kaupunginosan korttelissa n:o 41821), VI I kaupungin-
osan korttelissa n:o 10922), IV kaupunginosan korttelissa n:o 69a23) ja X kau-
punginosan korttelissa n:o 288 24). Ehdotukse t olivat s i t temmin kaupungin-
val tuuston käsiteltävinä2 5) . 

Tontinrajojen järjestely. Lau t akun t a päätt i2 6) puoltaa Insula osakeyhtiön 
anomusta saada j ä r j es tää yhtiön korttelissa n:o 297 omistamien Sirkuskadun 
tont in n:o 8 ja Pi tkänsi l lanrannan tont in n:o 11 välistä ton t inra jaa . 

x) Kiint. lautak. 30 p. marrask. 1,223 §. —2) S:n 7 p. jouluk. 1,260 §. —3) S:n 
16 p. maalisk. 249 §. — 4 ) S:n 15 p. kesäk. 590 §. — 5) S:n 21 p. jouluk. 1,345 §. — 
6) S:n 11 p. toukok.479 §, 1 p. kesäk. 561 § ja 22 p. kesäk. 642 §. — 7) S:n 2 p. hel-
mik. 107 §. — 8) S:n 2 p. helmik. 110 § ja 26 p. toukok. 540 §. — 9) S:n 9 p. helmik. 
122 §. —10) S:n 23 p. helmik. 178 §. — n ) S:n 27 p. huhtik. 413 §. — 12) S:n 15 p. 
kesäk. 619 §. —13) S:n 16 p. marrask. 1,160 §. — 14) S:n 19 p. tammik. 54 §. — 
15) S:n 2 p. helmik. 111 §. — 16) S:n 13 p. huhtik. 358 §. — 17) S:n 2 p. marrask. 
1,115 §. —18) Ks. tämän kert. s. 3. — 19) Kiint. lautak. 23 p. helmik. 181 §. — 
20) S:n 2 p. maalisk. 207 §. — 21) S:n 26 p. toukok. 538 §. — 22) S:n 29 p. kesäk. 
674 §. — 23) S:n 14 p. syysk. 918 §. — 24) S:n 14 p. jouluk. 1,311 §. — 25) Ks. 
tämän kert. s. 5 ja 6. — 26) Kiint.lautak. 30 p. marrask. 1,224 §. 


