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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 §. 
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ir t isanomista pitkäaikaisen sairauden takia ki inteistölautakunnan hoi-
dossa olevien kiinteistöjen pa lovakuut tamis ta 2); 

Ehdotuksia tehti in kaupunginhallitukselle m.m. asioista, jo tka koskivat: 
Oulunkylän—Viikin—Herttoniemen rauta t ie tä var ten tarvi t tavien maa-

alueiden vapau t t amis ta 3 ) ; Espoon maant ie tä var ten rakennet tavi in siltoihin 
jä te t täv iä aukko ja 4 ) ; kaupungin omaisuuden palovakuutuksen jär jes tä-
mistä 5); korttelin n:o 38 tontilla n:o 8 olevan tii l irakennuksen purkamista 6); 
korttelin n:o 154 tont in n:o 10 ostamista 7); Helsingin kaupungin töissä ole-
vien työnteki jä in lomasääntöjen muut t amis ta 8 ) ; määrärahayl i tys ten peit tä-
mistä 9). 

3. Kiinteistötoimiston kansliaosaston toimialaan kuuluvat asiat. 

Kaupungille takaisin ostetut tontit ja vuokraoikeudet. Kiinteistötoimiston 
asiamies oli vuoden varrella hakenut ulos seuraavien tontinomistaj ien suorit-
t a m a t t a j ä t e ty t huutokauppahinnan vuotuiset lyhennysmaksut ja uloshaun 
johdosta pidetyissä pakkohuutokaupoissa huu tanu t seuraavat tont i t takai-
sin kaupungille: 
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338a Fleminginkatu 13 Kiinteimistö osakeyhtiö Fleming- i 
1 ! 

katu 1310) 2,072 — 7. 9. 
326 Helsinginkatu 24 Kiinteistö osakeyhtiö Helsingin-

2,072 

katu 2410) 2,295 30 7. 9. 
38a Kaisaniemenkatu ! 8 Osakeyhtiö Kaisanlinna n ) 2,015 — ¡ 9. 3. 
37 » 1 n Kauppakuja osakeyhtiö12) 2,347 — ! 4. 5. 

359 Pengerkatu i 32 Kiinteistöosakeyhtiö Pengerk. 3213) 2,132 1 — ! 4. 5. 

Maksamat tomista vuokris ta oli hae t tu ulosmitat tavaksi seuraavien 
Kumpulan vuokraaj ien vuokraoikeudet ja oli oikeudet myy ty pakkohuuto-
kaupalla, jolloin ne huudett i in takaisin kaupungille seuraavista hinnoista 
ton t t i n:o 55 korttelissa n:o 932 108,000 markasta , jonka toimenpiteen kau-
punginval tuusto syyskuun 7 p:nä hyväksyi14), ton t t i n: o 57 korttelissa n: o 932 
100,000 markasta , jonka toimenpiteen kaupunginval tuusto toukokuun 4 p:nä 
hyväksyi1 5) , t on t t i n:o 8 korttelissa n:o 944 111,000 markasta , jonka toimen-
piteen kaupunginval tuusto kesäkuun 15 p:nä hyväksyi16), sekä Käpylän ton-
ti t : ton t t i n:o 17 korttelissa n:o 868 92,000 markan hinnasta, jonka toimenpi-
teen kaupunginval tuusto kesäkuun 15 p:nä hyväksyi17), tont in vuokraoikeus 
j a sillä si jai tsevat rakennukset myyti in si t temmin uudelleen asemamies L. V. 
Syrjälle 92,500 markan hinnasta18), ton t t i n:o 8 korttelissa n:o 891 70,300 mar-

Kiint. lautak. 12 p. jouluk. 1,256 §. — 2) S:n 19 p. jouluk 1,285 ja 27 p. jouluk. 
1,323§. — 3) S:n 7 p. maalisk. 280 §. — 4) S:n 21 p. maalisk. 330 §. — 5) S:n 20 p. 
kesäk. 699 §. — 6) S:n 12 p. syysk. 939 §.— 7) S:n 17 p. lokak. 1,053 §. — 8) S:n 24 p. 
lokak. 1,081 §. — 9) S:n 31 p. lokak. 1,111 §. — 10) S:n 22 p. elok. 886 §; ks. v:n 1928 
kert. s. 156. — u ) Kiint.lautak. 25 p. tammik. 85 §; ks v:n 1928 kert. s. 156. — 12) Kiint. 
lautak. 4 p. huhtik. 361 §; ks v:n 1928 kert. s. 156. — 13) Kiint. lautak. 4 p. huhtik. 
359 §; ks v:n 1928 kert. s. 156. — 14) Kiint. lautak. 13 p. kesäk. 669 §, ks v:n 1929 kert. 
s. 157 ja tämän v:n kert. s. 18. — lö) Kiint. lautak. 4 p. huhtik. 362 §; ks v:n 1929 kert. 
s. 157 ja tämän v:n kert. s. 17. — 16) Kiint.lautak. 30 p. toukok. 610 §; ks v:n 1926 kert. 
s. 137 ja tämän v:n kert. s. 17. — 17) Kiint.lautak. 17 p. toukok. 551 §; ks. v:n 1924 kert, 
s. 180 ja tämän kert, s. 17. — 18) Kiint. lautak. 13 p. kesäk. 672 §. 




