
III. Kiinteistölautakunta. 
Kaupunginvaltuuston valitsemana kiinteistölautakunnan puheenjohta-

jana toimi vuoden varrella johtaja Y. Harvia ja sen jäseninä veturinkuljet-
t a j a F. B. Gröndahl, filosofianlisensiaatti K. Huhtala, johtaja C. Neovius,, 
järjestösihteeri E. Sallila, johtaja T. Salmio, insinööri E. von Schantz, työn-
välity sneuvo ja T. Uski ja arkkitehti Y. Yähäkallio. Lautakunnan valitse-
mana varapuheenjohtajana toimi johtaja T. Salmio. Kaupunginhallituksen 
edustajana lautakunnassa oli kiinteistöjohtaja E. von Frenckell. 

Maatalousjaostoon kuuluivat puheenjohtajana johtaja Neovius sekä 
jäseninä johta ja Salmio ja arkkitehti Yähäkallio, tonttijaostoon puheenjoh-
ta jana insinööri von Schantz sekä jäseninä johtaja Harvia ja järjestösih-
teeri Sallila ja talojaostoon puheenjohtajana työnvälitysneuvoja Uski sekä 
jäseninä veturinkuljet taja Gröndahl ja filosofianlisensiaatti Huhtala. 

Kiinteistölautakunnalla oli vuoden varrella 48, maatalousjaostolla 4, 
tonttijaostolla 39 ja talojaostolla 20 kokousta. Lautakunnan pöytäkirjain 
pykäläluku oli 1,448 ja lähetettyjen kirjeiden luku 546. Maatalousjaoston 
pöytäkirjain pykäläluku oli 14, tontti jaoston 327 ja talojaoston 122. Kiin-
teistötoimiston diaariin merkittyjen asiain luku oli 1,930, joista yleisiä asioita 
oli 500, kansliaosastolle kuuluvia oli 10, tonttiosastolle 559, maatalous-
osastolle 102, asemakaavaosastolle 173, maanmittaus- ja kartastotöiden 
osastolle 15, talo-osastolle 338 ja kansanpuisto-osastolle kuuluvia 233. 

Lautakunnan vuoden varrella käsittelemistä asioista mainittakoon tässä 
seuraavat: 

1. Kiinteistötoimiston päällikön toimialaan kuuluvat asiat. 

Kokoukset. Lautakunta päätti1) pitää kokouksensa v. 1934 maanantaisin 
klo 16, kesäaikana klo 15 tahi pyhäpäivän sattuessa lähinnä seuraavana 
päivänä. 

Ilmoitukset ja kuulutukset. Lautakunta päät t i1) , että sen ilmoitukset ja 
kuulutukset julkaistaisiin sanomalehdissä Arbetarbladet, Helsingin sanomat, 
Hufvudstadsbladet, Suomen sosialidemokraatti ja Uusi Suomi. 

Laskujen hyväksyminen. Lautakunta päät t i 3) , että kiinteistötoimiston-
päällikön tai hänen estyneenä ollessaan sihteerin tuli hyväksyä talousarvion 
I luvun 1, 4, 5 ja 9—16 momentilla sekä VI luvun 2, 3 ja 6 momentilla 
olevista määrärahoista maksettavat laskut, kaupunginagronoomin tai hänen 
estyneenä ollessaan kaupunginagronoomin apulaisen I luvun 6—8 momentilla 
sekä II luvun kaikilla momenteilla, talonisännöitsijän tai hänen estyneenä 
ollessaan kunnallisten työväenasuntojen isännöitsijän I luvun 17 momen-

x) Kiint. lautak. 2 p. t ammik 3 §. — 2) S:n 2 p. tammik. 4 §. — 3) S:n 2 p. tam-
mik. 5 §. 
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tilla, I I I luvun kohdalla ja VI luvun 4 momentilla, sekä kansanpuistojen 
isännöitsijän ja hänen estyneenä ollessaan talonisännöitsijän IV luvun koh-
dalla olevista määrärahoista makse t tava t laskut. 

Kiinteistötoimiston viranhaltijat. Vuoden varrella perus te t tuun tont t i -
osaston avustavan joh ta jan virkaan valitsi l au takunta arkki teht i E . Paala-
sen 1 ) ja asemakaavaosaston insinöörinvirkaan insinööri Ö. Stadiuksen 2) . 

V:ksi 1935 päätet t i in 3) kiinteistötoimistoon palkata seuraavat yli-
määräiset viranhal t i ja t : kansliaosastolle asiapoika N. Osenius 600 markan, 
asemakaavaosastolle arkki teht i M. TalviOja 2,400 markan, p i i r tä jä t S. Ander-
sin 1,900 markan, J . Cajander 2,600 markan ja L. Forssell 1,400 markan sekä 
asiapoika G. Vatanen 550 markan, maanmit taus- ja kartastotöiden osastolle 
p i i r tä jä T. Laine 1,900 markan, ka r to i t t a j a E . Oksanen 1,500 markan ja 
vaht imestar inapulainen J . Hindström 1,000 markan, talo-osastolle rakennus-
mestar i S. Laht inen 2,500 markan, toimistoapulainen J . Milan 2,500 markan 
j a kanslia-apulainen M. K a r h u m a a 1,350 markan sekä kansanpuisto-osastolle 
toimistoapulainen E . Rantanen 1,350 markan kuukausipalkkiosta. 

Lau takun ta p ä ä t t i 4 ) määrä tä arkkiteht i M. TalviOjan t ammikuun 
27 p:stä lukien vuoden loppuun toimimaan tilapäisenä arkki teht inä asema-
kaavaosastolla 1,500 markan kuukausipalkkiosta. 

Tilapäiseksi vahtimestariksi kansanpuisto-osastolle huh t ikuun 16 ja 
23 p:n väliseksi ajaksi o te t t i in 5 ) l ämmi t t ä j ä A. Jonasson 192 markan 
palkkiosta. 

Lau takun ta p ä ä t t i 6 ) määrä tä neiti B. Liljelundin toukokuun 7 p:stä 
kesäkuun 7 p:ään toimimaan s i i r tolapuutarhaneuvojan tilapäisenä apulai-
sena 700 markan palkkiosta. 

Maanmit taus- ja kar tastotöiden osaston ylimääräisen vaht imestar inapu-
laisen J . Hindströmin toukokuun 25 p:stä kesäkuun 7 p:ään kestäneen sairas-
loman ajaksi ote t t i in 7 ) sijaiseksi nuorukainen E . Saloriutta 200 markan palk-
kiosta. 

Lau t akun t a myönsi opintomatkalomaa avustavalle asemakaava-arkki-
tehdille B. Aminoffille 8) kaksi viikkoa syys- tai lokakuun aikana ja siirtola-
puutarhaneuvoja E . Kochille 9) niinikään kaksi viikkoa elokuun 1 p:n ja 
syyskuun 15 p:n välisenä aikana. 

Lau takun ta hyväksyi 1 0 ) kiinteistötoimiston viranhalt i jain kesälomista 
laadi tun ehdotuksen. 

Komiteat ja valiokunnat y.m. Lau takun ta pää t t i 1 1 ) vapau t t aa filosofian-
maisteri G. Est landerin v. 1931 ehdotuksen tekemistä var ten kaupungin 
vuokra- y. m. saatavien perimisen jouduttamiseksi aset tamansa komitean 
puheen joh ta jan toimesta ja valitsi hänen tilalleen joh t a j a T. Salmion. 

Lau t akun t a valitsi j oh ta j a T. Salmion edustajakseen komiteaan, joka oli 
asetet tu laat imaan esitystä kalan jäädytys- ja jäähdytyslai toksen rakenta-
misesta12) ja komiteaan, joka oli asetet tu laat imaan ehdotusta teuraskanojen 
kaupan ja säilytyksen jär jes tämisestä 1 3 ) . 

Lau t akun t a vali tsi1 4) työnväl i tysneuvoja T.Uskin jäseneksi komiteaan, 
jonka terveydenhoi tolautakunta oli ase t tanut tu tk imaan desinfioimislaitok-
sen laajentamiskysymystä . 

Kiint. lautak. 1 p. lokak. 1,097 §. — 2) S:n 8 p. lokak. 1,119 §. — 3) S:n 20 p. 
jouluk. 1,440 §. — 4) S:n 29 p. tammik. 109 §. — 5) S:n 16 p. huhtik. 416 § ja 23 p. huh-
tik. 466 §. — 6) S:n 23 p. huhtik. 467 §. — 7) S:n 28 p. toukok. 670 §. —8) S:n 11 p. kesäk. 
742 §. — 9) S:n 9 p. heinäk. 840 §. — 10) S:n 28 p. toukok. 668 §. — n ) S:n 19 p. helmik. 
194 §.—i2) S:n 25 p. kesäk. 796 §.—13) S:n 8 p. lokak. 1,120 §.—14) S:n 8 p. lokak. 1,121 §. 
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Kiinteistötoimiston kansanpuisto-osaston talousarvioehdotusta tarkas-
t amaan asetet t i in 1) val iokunta, johon valittiin l au takunnan jäsenet von 
Schantz, Uski ja Vähäkallio. 

L a u t a k u n t a pää t t i 2 ) aset taa viisijäsenisen valiokunnan an tamaan lau-
sunnon Hert toniemen öl jysataman rakentamis ta ja käyt töä koskevien mää-
räysten laatimista var ten asetetun komitean mietinnöstä valiten sen jäse-
niksi puheenjohta jansa ynnä jäsenet Huhta lan , von Schantzin ja Uskin sekä 
kiinteistötoimiston päällikön insinööri Andersinin. 

Eräiden osakeyhtiöiden omaisuuden ja tilien tarkastus. Ki inte is töjohtajan 
kehoituksesta määräs i 3 ) l au takun ta kiinteistötoimiston sihteerin ta rkas ta-
maan Vanda-puistokylä osakeyhtiön ja Malmin kalkkihiekkatiilitehdas osake-
yhtiön omistusoikeutta koskevat asiakir jat ja kaupunginagronoomin tarkas-
t amaan ensin maini tun yhtiön irtaimiston sekä kehoitt i revisionikonttoria 
t a rkas tamaan molempien yhtiöiden tilit . Tarkastusker tomukset saatuaan 
lähett i 4) l au takunta ne kaupunginhallitukselle. 

Lauttasaari. Sen johdosta, e t tä kaupungin ja J . Tallbergin perillisten 
sekä Jul ius Tallberg osakeyhtiön välillä t ehdyn sopimuksen nojalla eräs tie-
maa ja maa-alue huviloineenLauttasaarel la joutui kaupungin hal tuun, an to i 5 ) 
l au takunta asemakaavaosaston tehtäväksi suunnitella yleisen rannalle vievän 
tien sopivinta asemaa, tontt iosaston tehtäväksi huolehtia alueella olevien 
vuokra tont t ien valvonnasta, talo-osastolle huolehtia alueella olevan huvilan 
isännyydestä , kansanpuisto-osastolle huolehtia alueen vuokrapalstojen ulko-
puolella olevan Laut tasaaren kansanpuistoon liitetyn osan hoidosta ja maa-
talousosastolle huolehtia alueella olevan metsän hoidosta. Samalla esitettiin 
kaupunginhallitukselle, e t tä sen asiamiesosastolle annettaisiin tehtäväksi 
r yh tyä toimenpiteisiin kaupungille tulevien alueiden erottamiseksi. 

Diaariin merkittyjen ratkaisemattomien asioiden luettelo tarkaste t t i in 6). 
Talousarvioehdotus vuodeksi 1935 hyväksyt t i in 7 ) erinäisin muutoksin. 
Säästö arviolaskelma lähetet t i in 8) rahatoimistolle. 
Vakuusasiakirjojen tarkastus. Tarkastuksessa todett i in 9), e t tä puu t tu -

va t ve lkaki r ja t joko oli makset tu ta i muuten ehtojen tu l tua täytetyiksi kuit-
t aus t a vas taan luovute t tu velallisille sekä et tä eräiden velkakir jojen kiinni-
tykset oli uudis te t tava v:n 1935 kuluessa. 

Käyttövarat. Lau takunnan käyt tövarois ta myönnett i in m. m. seuraavat 
määräraha t : 

kiinteistötoimiston henkilökunnan kahvinkei t tä jän palkkaamiseen 3,000 
markkaa 10); 

Osakeyhtiö Merenkulun ta rkas tusmatkas ta itäiseen saaristoon esi t tämän 
laskun suorit tamiseen 400 markkaa 1 1 ) ; 

eräiden kiinteistötoimiston huoneistoissa to imeenpantujen muut to jen 
aiheuttamien kustannusten suorittamiseen 800 markkaa 1 4 ) ; 

eräiden maanmit tauskus tannus ten suorittamiseen 7,608: 20 markkaa 1 3 ) ; 
normaalikellon hankkimiseksi kiinteistötoimiston huoneistoon 864 mark-

kaa 14); sekä 
joulukuusen pys ty t tämis tä var ten Senaatintorille 2,500 markkaa 1 5 ) . 

Kiint. lautak. 20 p. elok. 933 §. —2) S:n 20 p. elok. 934 §. — 3) S:n 30 p. huhtik. 
525 §. — 4) S:n 14 p. toukok. 586 §. — 5) S:n 9 p. heinäk. 838 §; vrt. myös tämän kert. 
s. 96 ja 242. — 6) Kiint. lautak. 18 p. kesäk. 777 §. —7) S:n 18 p. syvsk. 1,054 §. — 
8) S:n 29 lokak. 1,214 §. — 9) S:n 20 p. jouluk. 1,448 §. —10) S:n 2 p. tammik. 19 §. — 

S:n 25 p. kesak. 797 §. ~ 1 2 ) S:n 29 p. lokak. 1,215 §. —13) S:n 12 p. marrask. 1,272 
§, 26 p. marrask. 1,358 §, 10 p. jouluk. 1,399 §, 17 p. jouluk. 1,424 § ja 20 p. jouluk. 
1,441 §. —14) S:n 3 p. jouluk. 1,374 §. —15) S:n 17 p. jouluk. 1,423 §. 
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Esityksiä kaupunginhallitukselle tehti in m. m. asioista, jo tka koskivat: 
Työväen rakennus- ja asunto-osakeyhtiö Tyynelän t a r jous t a myydä kau-

pungille Malminkadun kiinteistö n :o28 1 ) , erään Tat tar isuon vieressä olevan 
palstan os tamis ta 2 ) , eräiden virkojen perustamista kiinteistötoimistoon3), 
kansanpuistojaoston perus tamis ta 4 ) , urheilukenttien korjaus- j a kunnossa-
pitotöitä sekä urheilukentillä suori tet tavia rakennustöi tä var ten yleisten töi-
den lau takunnan menoarviossa vara t tu ihin määrärahoihin tehtäviä muutok-
sia 5) ja uusien kalustoesineiden hankkimista kiinteistötoimistoon 6). 

Lausuntoja kaupunginhallitukselle annett i in m.m. asioista, jo tka koskivat: 
korttelin n:o4 tont t ien n:ot 3 ja 4(Kleineh'in hotellin ja Svenska Finlands 

l an tmannabank nimisen pankin talojen) os tamis ta 7 ) , Tomtbacka ja Nack-
böle nimisten tilojen hintaa 8), Helsingin kaupungin ja Munkkiniemen välillä 
olevan maantiesillan kor jauskustannusten suorittamisvelvollisuutta 9), Kulo-
saaren sillan valvonnan ja si l tamaksujen kannannan jär jes tämis tä 10), pohjoi-
sen hautausmaan laajentamista 1 1 ) , Vanda puistokylä osakeyhtiön ja Malmin 
kalkkihiekkatiil i tehdas osakeyhtiön osakkeiden ostamista1 2) , maalentokentän 
rakentamista 1 3 ) , Laut tasaaren sillan rakennussuunnitelmaa 1 4) , asutuslauta-
kunnalle kuuluvien tehtävien hoitamista Helsingin kaupungissa1 5) , omakoti-
rakennustoimintaa 16), talousarvioasetelman uudis tamista 1 7 ) , kaupungin ja 
Hietalahden sulkutelakka- ja konepaj aosakeyhtiön välisen sopimuksen 
5 §:ssä edellytettyä vuokrasopimusta ja asemakaavanmuutos ta 1 8 ) , Degerön 
ja Hert toniemen välisen sillan rakentamis ta 1 9 ) , Hert toniemen öl jysataman 
rakentamis ta ja käyt töä koskevien määräysten laatimista var ten asetetun 
komitean mietintöä2 0), Helsingin maalaiskunnan vapaut tamis ta eräiden maan-
tei tä var ten tarvi t tavien alueiden lunastamisesta2 1) , vuosit i l intarkastaj ain ker-
tomusta 2 2) , Hert toniemen rautat ietöiden loppuunsuori t tamista2 3) , Hert tonie-
men vedentarpeen tyydyt tämis tä 2 4 ) , Kuusisaaren l i i t tämistä Munkkiniemen 
huvi layhdyskuntaan 25), Malmin kalkkihiekkatiilitehdas osakeyhtiön omista-
mien rakennusten ja laitteiden vuokraamista 2 6 ) , eräitä kaupungin ja valtion-
rautateiden välillä teh täviä aluevaihtoja2 7) , jär jes tyssääntöjä ammat t imai-
sen autoliikenteen har jo i t tamis ta var ten Helsingin kaupungissa2 8) sekä ehdo-
tus ta laiksi ka tu jen kunnossa- ja puhtaanapidos ta 2 9 ) . 

2. Kiinteistötoimiston kansliaosaston toimialaan kuuluvat asiat. 
Korvaus erään Leppäsuon alueen käyttämisestä. Sen johdosta e t tä Osake-

yhtiö M. G. Stenius ilman sopimusta t ammikuun 1 p:stä 1919 t ammikuun 
1 p:ään 1930 oli p i tänyt hallussaan Leppäsuon aluetta n:o 68a, pää t t i 3 0 ) lauta-
kun ta kehoit taa rahatoimistoa velkomaan yhtiöltä korvauksena yhteensä 
379,250 markkaa sekä, ellei korvausta heti suoritettaisi, v i ipymät tä lähet tä-
mään sen kaupunginhalli tuksen asiamiesosastolle peri t täväksi . 

Kiint. lautak. 29 p. tammik. 110 §. — 2) S:n 19 p. helmik. 196 §. — 3) S:n 14 p. 
toukok. 585 § ja 22 p. toukok. 628 §. — 4) S:n 25 p. kesäk. 798 §. —5) S:n 15 p. lokak. 
1,147 §. — 6) S:n 5 p. marrask. 1,249 §. — 7) S:n 5 p. helmik. 137 § ja 12 p. helmik. 
166 §. —8) S:n 19 p. helmik. 195 §. — 9) S:n 26 p. helmik. 226 §. — 10) S:n 26 p. hel-
mik. 227 §. — n ) S:n 5 p. maalisk. 248 §. — 12) S:n 12 p. maalisk. 279 § ja 19 p. maalisk. 
316 §. —13) S:n 9 p. huhtik. 381 §. —14) S:n 9 p. huhtik. 382 §. —15) S:n 16 p. huhtik. 
449 §. _ ie) S : n 23 p. huhtik. 458 §. —17) S:n 23 p. huhtik. 468 §. —18) S:n 22 p. toukok. 
631 §. —19) S:n 11 p. kesäk. 744 §. —20) S:n24 p. syysk. 1,063 § ja 1 p. lokak. 1,111 §. — 
21) S:n 8 p. lokak. 1,117 §. —22) S :n l5 p. lokak. 1,148 §. —23) S:n 22 p. lokak. 1,174 §. — 
24) S:n 5 p. marrask. 1,247 §. — 25) S:nl2 p. marrask. 1,273 §. — 26) S:n 19 p. marrask. 
1,329 §. — 27) S:n 26 p. marrask. 1,335 §. — 28) S:n 26 p. marrask. 1,336 §. — 29) S:n 3 p. 
jouluk. 1,373 §. —30) S:n 25 p. kesäk. 799 §. 


