
III. Kiinteistölautakunta. 
Kaupunginval tuus ton vali tsemana ki inteis tölautakunnan puheenjohta-

jana toimi vuoden varrella to imis tonjohta ja filosofianmaisteri Y. Harvia ja 
sen jäseninä filosofianmaisteri G. Estlander, professori E . Linkomies, agro-
noomi C. Neovius, metsänhoi ta ja joh ta j a J . O. Peurakoski, järjestösihteeri 
E. Sallila, j oh ta j a T. Salmio, insinööri E . von Schantz ja työnväl i tysneuvoja 
T. Uski. Lau takunnan vali tsemana varapuheenjohta jana toimi filosofian-
maisteri Est lander. Kaupunginhal l i tuksen edus ta jana lautakunnassa oli 
ki inteis töjohtaja E. von Frenckell. 

Maatalousjaostoon kuuluivat puheenjohta jana agronoomi Neovius sekä 
jäseninä joh ta j a Peurakoski ja joh ta ja Salmio, tont t i jaos toon puheenjoh-
t a j a n a filosofianmaisteri Est lander sekä jäseninä filosofianmaisteri Harv ia ja 
järjestösihteeri Sallila ja talojaostoon puheenjohta jana työnväl i tysneuvoja 
Uski sekä jäseninä professori Linkomies ja insinööri von Schantz. 

Kiinteistölautakunnalla oli vuoden varrella 50, maatalousjaostolla 7, tont -
tijaostolla 34 ja talojaostolla 19 kokousta. Lau takunnan pöytäkir ja in pykä-
läluku oli 1,326 ja lähe te t ty jen kirjeiden luku 544. Maatalousjaoston pöytä-
kir jain pykäläluku oli 19, tont t i jaos ton 320 ja talojaoston 169. Kiinteistö-
toimiston kansliaosaston diaariin merki t ty jen asiain luku oli 2,083, joista 
yleisiä asioita oli 587, kansliaosastolle kuuluvia oli 37, tonttiosastolle 608, 
maatalousosastolle 90, asemakaavaosastolle 110, talo-osastolle 418 ja kansan-
puisto-osastolle kuuluvia 233. 

Lau takunnan vuoden varrella käsittelemistä asioista maini t takoon tässä 
seuraavat: 

1. Kiinteistölautakunnan ja kiinteistötoimiston järjestelyä ja 
toimintaa koskevat asiat. 

Ilmoitukset ja kuulutukset. Lau t akun ta pää t t i 1 ) , e t tä sen i lmoitukset ja 
kuulutukset on julkais tava sanomalehdissä Arbetarbladet , Helsingin sano-
mat, Hufvuds tadsbladet , Suomen sosialidemokraatti ja Uusi Suomi. 

Laskujen hyväksyminen. Lau t akun t a pää t t i 2 ) laskujen hyväksymista-
paan nähden tehdä muutoksen, jonka mukaan kaupunginagronoomin tuli 
hyväksyä laskut, jo tka kohdistuivat maatalousosaston konttorihuoneiston 
lämmitykseen, valaistukseen ja siivoamiseen. 

Lautakunnan edustus kaupunkipäivillä. Lau t akun ta pää t t i 3 ) va l tuu t t aa 
varapuheenjohta jansa G. Est landerin edus tamaan l au takun taa Suomen 
kaupunkili i ton VI I kaupunkipäivil lä Hangossa elokuun 15 ja 16 p:nä 1932. 

Kiinteistötoimisto oikeutettiin 4) vuoden 1933 alusta lukien l i i t tymään 
jäseneksi Internationaler Verband für Wohnungswesen nimiseen liittoon. 

Kiint. lautak. 7 p. tammik. 6 §. —2) S:n 18 p. tammik. 50 §; ks. v:n 1931 kert. 
s. 274. —3) Kiint. lautak.8 p. elok. 879 §. —4) S:n 4 p. huhtik. 352 §. 
Kunnall. kert. 1932 20 
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Kiinteistöloimiston viranhaltijat. Kiinteistötoimistoon p ä ä t e t t i i n p a l -
kata seuraavat ylimääräiset apulaiset 3 kuukauden ajaksi vuoden 1932 alusta 
lukien: kansliaosastolle asiapojaksi H j . Smedslund 450 markan kuukausi-
palkkiosta, tonttiosastolle apulaiseksi lakitieteen ylioppilas 0 . Christiansen 
1,800 markan ja varastopaikkojen valvojaksi everst i luutnant t i I. Lydman 
500 markan kuukausipalkkiosta, maanmit taus- ja kartastotöiden osastolle piir-
tä jäks i herra T. Laine 1,330 markan kuukausipalkkiosta, asemakaavaosastolle 
piirtäjiksi herra J . Cajander 2,470 markan, neiti L, Forssell 1,330 ja neiti 
M. Gruner 675 markan kuukausipalkkiosta, talo-osastolle rakennusmestariksi 
S. Laht inen ja konttoriapulaiseksi J . Milan molemmat 2,375 markan sekä 
kanslia-apulaiseksi M. Karhumaa 1,215 markan kuukausipalkkiosta ja kan-
sanpuisto-osastolle kanslia-apulaiseksi E. Rantanen 1,000 markan kuukausi-
palkkiosta. 

Asiapoika Smedslundia lukuuno t t ama t t a pidennetti in 2) yl lämaini t tujen 
viranhalt i jain toimiaika vuoden loppuun entisin palkkaeduin. 

Neiti M. Grunerin erot tua asemakaavaosaston palveluksesta marraskuun 
1 p:stä lukien määrä t t i in 3 ) osaston ylimääräiseksi pi ir täjäksi maini tusta a jan-
kohdasta lukien vuoden loppuun herra S. Andersin ennen määrä tys tä palkasta. 

Kiinteistötoimiston au tonkul je t t a ja ja vaht imestar in apulainen P. Hu t -
tunen mää rä t t i i n 4 ) edelleen toimeensa 3 kuukauden ajaksi vuoden 1932 
alusta lukien 1,425 markan kuukausipalkkiosta. 

Kaupunginhall i tuksen myönnet tyä tarpeelliset vara t määrät t i in5) herra 
O. Christiansen syyskuun 1 p:stä lukien entisen toimensa ohella kansliaosas-
ton ylimääräiseksi apulaiseksi 1,000 markan kuukausipalkkiosta. 

Flietarannan kaitsi jaksi val i ts i 6 ) l au takun ta muurar i O. Paanasen. 
Lau takun ta p ä ä t t i 7 ) määrä tä entisen asemakaavainsinöörin T. Öllerin 

t ammikuun 1 p:stä 1933 lukien toistaiseksi ja siksi kunnes asemakaavainsi-
nöörin virka täytet täisi in, hoi tamaan sanot tua virkaa ollen hänelle siitä eläk-
keen lisäksi suor i te t tava palkkatil i l tä 3,300 markkaa . 

Sit temmin p ä ä t t i 8 ) l au takunta määrä tä kiinteistötoimiston tilapäiset 
apulaiset edelleen vuoden 1933 alusta toistaiseksi ja korkeintaan mainitun 
vuoden loppuun hoi tamaan toimiansa entisin palkkaeduin, kuitenkin siten, 
e t tä maanmi t taus- ja kartastotöiden osaston vahtimestariksi määrä tyn 
J . Hindströmin palkka koroitetti in 1,000 markkaan kuukaudessa. Kiinteistö-
toimisto oikeutettiin lisäksi palkkaamaan asiapoika 500 markan kuukausi-
palkkiota vastaan. 

Siirtolapuutarhaneuvojan apulainen. Kansanpuis tojen isännöitsijä oikeu-
tet t i in 9) s i i r tolapuutarhaneuvojan ehdotuksesta kesäkuun ajaksi o t tamaan 
kansanpuisto-osaston palvelukseen tilapäisen s i i r tolapuutarhaneuvojan apu-
laisen korkeintaan 1,200 markan kuukausipalkkiosta. 

Viranhaltijain sairaslomat. Kiinteistötoimiston asemakaavaosaston 
piirtäjälle neiti H.-L. Andersinille myönnett i in 10) sairaslomaa maaliskuun 
1 p:stä kesäkuun 1 p:ään, ollen neiti Andersin maalis- ja huht ikuun aikana 
oikeutet tu saamaan 2/3 pohjapalkas taan sekä ikäkorotuksen. Sit temmin myön-
nettiin n ) neiti Andersinille sairaslomaa syyskuun 1 p:stä lukien kaksi kuu-
kau t ta . Kaupunginhall i tuksen myönnet tyä tarpeellisen määrärahan otet-
tiin 12) neiti Andersinin viransijaiseksi täksi aikaa herra S. Andersin. 

!) Klint, lautak. 7 p. tammik. 14 §. — 2)S:n 21 p. maalisk. 332 §. — 3) S:n 24 p. lo-
kak. 1,089 §. — 4) S:n 7 p. tammik. 16 §. — 5) S:n 5 p. syysk. 920 §. — 6) S:n 2 p. toukok. 
511 §. — 7) S:n 27 p. jouluk 1,313 §. — 8) S:n 27 p. jouluk. 1,314 §. — 9) S:n 30 p. toukok. 
608 §.—10) S:n 29 p. helmik. 247 § — n) S:n 29 p. elok. 904 §. —12) S:n 12 p. syysk. 946 §. 
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Kesälomasi]aisen palkkaaminen. Kiinteistötoimiston au tonkul je t t a jan 
kesälomasijaiselle myönnett i in r) ta rkoi tus ta var ten vara tus ta määrära-
hasta 600 markkaa. 

Työntekijäin sairasapu. Lau t akun ta myönsi2) käyt tövarois taan sairas-
apua työmies K. Aholalle joulukuun 28 p:n 1931 ja helmikuun 26 p:n 1932 
väliseltä a ja l ta 2,145 markkaa ja työmies K. Pollarille 259: 40 markkaa. 

Lautakunnan käyttövarat. Vuoden 1931 käyt tövarois ta myönnett i in 3) 
841 markkaa Leppäsuon aluetta koskevan maanmit taus toimituksen kustan-
nuksia var ten ja 4,065 markkaa vaatenaulakkojen hankkimiseksi kiinteistö-
toimistoon. 

Vuoden 1932 käyt tövarois ta myönnett i in m.m. seuraavat määrärahat : 
huoneenvuokrarekisterikir jan hankkimiseksi kiinteistötoimiston kans-

liaosastolle korkeintaan 1,000 markkaa 4); 
Korkeasaaren vesilintutalon yhden uunin uusimiseksi 3,000 markkaa 5 ) ; 
Vuorimiehenkadun ja Ete lärannan kulmassa olevan autoaseman puheli-

men korjaamiseen 230 markkaa 6); 
talonisännöitsi jän käyte t täväksi auto- ja ajuriasemien puhelimien kor-

jaamiseen 2,000 markkaa 6); 
kaupungille takaisin ostet tujen Botbyn tilojen la inhuudatuskulujen 

suorit tamiseksi 2,278 markkaa 7); 
kiinteistötoimiston kansanpuisto-osaston käytet tävissä olevan moottori-

veneen korjauskustannuksi in 1,525 markkaa 7); 
kovaäänisen ja gramofoonin vuokraamiseksi Hietarannalle 4 kuukaudeksi 

10,000 markkaa 8 ) ; 
perunapalstojen paaluttamiseen 735 markkaa 9); 
ulkokaihtimien hankkimiseksi eräisiin kaupungintalon toisen kerroksen 

ikkunoihin 1,625 markkaa 10); 
korttelista n:o 215 poistetun rakennuksen n:o 16 paikan tasoit tamiseen 

2,000 markkaa n ) ; 
sähkömit tar in asettamiseksi köyhäinhoi tolautakunnan avustuskansliaa 

var ten Franzeninkadun talosta n:o 13 vuokra t tuun huoneistoon 136: 55 
markkaa 12); 

lastentarhain kansliaa varten Heikinkadun talosta n:o 12 vuokra tun 
huoneiston lämmityskulujen suorittamiseksi 510 markkaa 13); 

maanmit taus- ja kartastotöiden osaston mit tamiesten kesälomaviran-
sijaisten palkkaamiseksi 3,075 markkaa 14); 

piirustusvälineiden hankkimiseksi kiinteistötoimiston maanmit taus- ja 
kartastotöiden osastolle 2,000 markkaa 15); 

Puu ta rhakadun taloon n:o 4 kuuluvan katuosan ja lkakäytävän päällys-
tämiseksi asfaltilla 2,870 markkaa 16); 

Ete lärannan talon n:o 10 julkisivun maalaamiseksi 7,500 markkaa 17); 
Vallilan kauppahall in sä r je t ty jen ikkunaruu tu jen korjaamiseen 456 

markkaa 18); 
kolmen Laut tasaaren kansanpuiston kaitsi jan hoidossa olevan vartio-

koirapenikan opettamiseen 2,400 markkaa l9); 

Kiint.lautak. 1 p. heinäk. 730 §. —2) S:n 14 p. maalisk. 314 § ja 22 p. elok. 901 §. 
— 3) S:n 18 p. tammik. 51 §. — 4) S:n 15 p. helmik. 184 §. — 5) S:n 15 p. helmik. 201 §. 
—6) S:n 29 p. helmik. 260 §. — 7) S:n 18 p. huhtik. 430 §.—8) S:n 17 p. toukok. 576 §. — 
9) S:n 23 p. toukok. 586 §. — 10) S:n 23 p. toukok. 596 §. — n ) S:n 30 p. toukok. 630 §.— 
12) S:n 6 p. kesäk. 655 §. — 13) S:n 6 p. kesäk. 657 §. — 14) S:n 20 p. kesäk. 713 §. — 15) S:n 
20 p. kesäk. 714 §. — S:n 1 p. heinäk. 750 §. — S:n 1 p. heinäk. 751 §. —18) S:n 
1 p. heinäk. 752 §. — 19) S:n 1 p. heinäk. 765 §. 



308 III. K i inte istöla u tak unta. 

Töölön uuden asemakaavaehdotuksen tekstin painattamiseen 11,283: 50 
markkaa 

kahden autorenkaan ostamiseksi kiinteistötoimiston käy te t t ävänä ole-
vaan autoon 1,808 markkaa 2); 

Svartholmen-Hästholmen nimisen tilan vesialueen lohkomiskustannusten 
suorittamiseksi 942: 20 markkaa 3); 

liikennelaskennan suorittamiseksi Munkkiniemessä tapahtuvien autokil-
pailujen aikana 800 markkaa 4); 

Korkeasaaren ravintolan sekä talli- ja navet tarakennuksen sähköjohto-
jen korjaamiseksi 21,200 markkaa 5 ) ; 

tulipalon vioi t taman Vallilan kauppahall in katon korjaamiseen 834: 20 
markkaa 6); 

joulukuusen pystyt tämiseksi Senaatintorille 3,500 markkaa 7 ) ; 
Korkeasaaren laivaliikenteen ylläpitämiseen joulukuun aikana 5,000 

markkaa 8). 

2. Kiinteistötoimiston päällikön toimialaan kuuluvat asiat. 

Varastoalueiden vuokrat. Lau t akun t a hyväksy i 9 ) varastoalueiden vuok-
ria t a rkas tamaan asetetun komitean tekemät ehdotukset ja määräsi samalla, 
e t tä Lapinniemen varastoaluet ta oli n imite t tävä Ruoholahden varastoalueeksi. 

Lausuntoja annett i in kaupunginhallitukselle m.m. asioista, jo tka koskivat: 
sillan rakentamis ta Laut tasaareen 10); eräiden alueiden luovut tamis ta 

val t ionrautateiden tarpeisiin1 1); korttelin n:o 166 tont t ien n:ojen 15 ja l a 
sekä Lastenkodinkadun talon ja tont in n:o l b ostamista 1 2 ) ; Käpylän—Tuo-
marinkylän maante i tä varten t a rv i t t avan maa-alueen vapau t t amis t a 1 3 ) ; 
Wanda puistokyläosakeyhtiön ja Malmin kalkkihiekkatii l i tehdasosakeyhtiön 
osakkeiden ostamista1 4) ; erään Naurissaarella olevan kiinteistön ostamista1 5) ; 
Stormossan nimisen rahkasuon ostamista lentokentäksi 1 6 ) ; erään K a t a j a -
nokan alueen luovut tamis ta valtiolle 17); Helenankadun n:ossa 4 olevan 
talon ja tont in ostamista kaupungille 18); ki inteis tölautakunnan hallussa 
olevia varastoja 19); Ison Villasaaren ja Kivisaaren ostamista 20); astioista 
t apah tuvan bensiinin myynnin jä r jes tämis tä 2l); t euras tamon hallinnon jär-
jestämistä2 2) ; Vironkadun n:ossa 5 olevan talon ostamista2 3) ; niitä omistus- ja 
nautintaoikeuden halti joita, joiden oikeutta Suomenlinnan linnoituspiirin 
muodostaminen saa t taa koskea2 4) ; lentokenttäalueen ostamista Tomt-
backan ja Nackbölen tilojen mailta Helsingin p i tä jässä 2 5 ) ; Laut tasaaren 
sillan s i l tamaksuja 26); kaupunginlakimiehen ja kiinteistötoimiston asiamie-
hen virkatehtävien uudelleen jär jes tämis tä 27); Fabianinkadun n:ossa 18 ole-
van tont in ja talon ostamista 28) ;kaupungin palveluksessa olevan henkilön 

Kiint. lautak. 8 p. elok. 873 §. — 2) S:n 5 p. syysk. 919 §. — 3) S:n 12 p. 
syysk. 938 §. — 4) S:n 19 p. syysk. 967 §. — 5) S:n26 p. svysk. 1.000 §. — 6) S:n 3 p. 
lokak. 1,018 §. — 7) S:n 19 p. jouluk. 1,286 §. — 8) S:n 19 p. jouluk. 1,299 §. — 
9) S:n 11 p. huhtik 387 §. — 10) S:n 25 p. tammik. 83 § ja 4 p. huhtik. 356 §. — n) S:n 7 p. 
tammiksi7 § ja 25 p. tammik. 107 §. — 12) S:n 1 p. helmik. 116 §, 4 p. huhtik. 354 ja 
358 §. — 13) S:n 22 p. helmik. 213 §. — 14) S:n 29 p. helmik. 248 §. — 15) S:n 4 p. huhtik. 
353 §. —16) S:n 4 p. huhtik. 355 §. — 17) S:n 11 p. huhtik. 386 §. — 18)S:n 18 p. huhtik. 
431 §. — 19) S:n 2 p. toukok. 495a §. — 20) S:n 17 p. toukok. 547 §. —21) S:n 6 p. kesäk. 
649 §. —22) S:n 6 p. kesäk. 650 §. —23) S:n 6 p. kesäk. 651 §. —24) S:n 20 p. kesäk. 700 §.— 
25) S:n 29 p. elok. 903 §. — 26) S:n 24 p. lokak. 1,080 §. —27) S:n 7 p. marrask. 1,132 §. — 
28) S:n 28 p. marrask. 1,207 §. 




