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2. Kiinteistötoimiston päällikön toimialaan kuuluvat asiat. 

Työntekijäin lomien aiheuttamat kustannukset. Lau t akun ta pää t t i 1 ) 
oikeuttaa kiinteistötoimiston päällikön sopimaan rakennustoimiston kanssa 
työnteki jäin lomien aiheuttamien kustannusten jakamisesta kiinteistötoi-
miston ja rakennustoimiston kesken sekä käyt tämäl lä kiinteän omaisuuden 
pääluokan lukuun Sekalaiset menot sisältyvää t i lapäismenomäärärahaa osoit-
t amaan makset tavaksi ki inteistölautakunnan osuuden kustannuksis ta . 

Turun kasarmialueen käyttäminen. Lau t akun t a pää t t i 2 ) puolustusminis-
teriön kanssa tehdä väliaikaisen sopimuksen IV kaupunginosan korttelissa 
n:o 194 olevan Turun kasarmialueen käyt tämisestä . Sopimuksen tu l tua alle-
kirjoitetuksi lau takunta p ä ä t t i 3 ) uskoa mainitussa korttelissa kaupungin 
hal tuun joutuvien rakennusten isännyyden talonisännöitsijälle. 

Perunapalstojen luovuttaminen työttömille. Sitten kuin kaupunginhall i tus 
oli pää t t äny t , e t tä mää rä ty t ehdot täyt tävi l le työttömille oli kesän ajaksi eri-
näisin ehdoin luovute t tava perunapals toja ja siemenperunoita sekä tarkoi-
tus ta var ten myöntäny t ki inteistölautakunnan käyte t täväksi 20,000 markkaa, 
l au takunta pää t t i 4) esittää köyhäinhoitolautakunnalle, et tä hakijoille heidän 
käydessään siellä pyytämässä todistuksia samalla annettaisiin t iedot palsto-
jen paikasta, koosta ja luovutusehdoista sekä siitä kenen luo haki jan tuli 
kääntyä saadakseen palstat ja siemenperunat , ollen samat t iedot annet tava 
hakijoille, jo tka kääntyivät kiinteistötoimiston puoleen. Palstojen paa-
lut taminen ja luovut taminen sekä siemenperunain jakaminen annetti in kau-
punginagronoomin tehtäväksi , jonka käyte t täväks i yllä maini t tu määräraha 
asetettiin ja jonka oli laadi t tava avunsaaj is ta luettelo, josta köyhäinhoito-
lautakunnalle oli to imi te t tava jäljennös. 

Talousarvio. Lau t akun ta hyväksy i 5 ) v:ksi 1934 laadi tun talousarvion. 
Lausuntoja kaupunginhallitukselle annetti in m. m. asioista, jo tka koski-

vat: lautamies O. V. Nyströmin kuolinpesän kanssa t eh tävää sopimusta Her t -
toniemen radan tarpeiksi vapau te t tavan maan luovuttamisesta 6); erinäisille 
kaupunkia ympäröiville alueille laadit tavien rakennussuunnitelmien aiheut-
tamia kustannuksia 7); postitaloa var ten luovute t tavaa tont t ia 8); sa tama-
alueista tulevien vuokrien kir janpi toa 9); Osakeyhtiö Hietalahden sulkute-
lakka ja konepaja nimiselle yhtiölle myönnet tävää rahall ista avustus ta ja 
vuokrahelpotusta 10); Satamasaaren ostamista kaupungille n ) ; komiteanmie-
t in töä korvaustöiden jär jestämisestä köyhäinhoidon avunsaajille12); lisämaan 
hankkimista Nikkilän sairaalaa ja sen uu t t a vedenottamoa varten1 3) ; Vanda 
puistokylä osakeyhtiön osakkeiden ostamista 14); Julius Tallberg osakeyhtiön 
ja Julius Tallbergin perillisten t a r jous t a luovut taa erinäisin ehdoin kau-
pungille eräs Salmisaaressa I tämerenkadun pohjoispuolella olevan 20,000 m2:n 
suuruinen tont t i 15); v:n 1934 alusta kannet tavia luontoisetukorvauksia 16); 
eräiden Tikkurilassa olevien tilojen ja maa-alueiden ostamista kaupungille 17); 
Tuomarinkylän tien ja Mäkelänkadun julistamista yleiseksi maantieksi1 8) . 
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