
III. Kiinteistölautakunta· 
Kaupunginvaltuuston valitsemana kiinteistölautakunnan puheenjohta-

jana toimi vuoden varrella johtaja Y. Harvia ja sen jäseninä veturinkul-
je t t a ja B. Gröndahl, johtaja J . Hellsten, filosofianlisensiaatti K. Huhtala, 
järjestösihteeri E. Sallila, johta ja T. Salmio, insinööri E. von Schantz, lasin-
hioja O. Turunen ja arkkitehti V. Vähäkallio. Lautakunnan valitsemana 
varapuheenjohtajana toimi johta ja Salmio. Kaupunginhallituksen edustajana 
lautakunnassa oli kiinteistöjohtaja E. von Frenckell. 

Maatalousjaostoon kuuluivat puheenjohtajana johtaja Salmio sekä jäse-
ninä johtaja Hellsten ja arkkitehti Vähäkallio, tontti jaostoon puheenjohta-
jana insinööri von Schantz sekä jäseninä johtaja Harvia ja järjestösihteeri 
Sallila ja talojaostoon puheenjohtajana filosofianlisensiaatti Huhtala sekä 
jäseninä veturinkuljet taja Gröndahl ja lasinhioja Turunen. 

Kiinteistölautakunnalla oli vuoden varrella 50, maatalousjaostolla 6, 
tonttijaostolla 47 ja talojaostolla 15 kokousta. Lautakunnan pöytäkirjain 
pykäläluku oli 1,449 ja lähetet tyjen kirjeiden luku 672. Maatalousjaoston 
pöytäkirjain pykäläluku oli 19, tontt i jaoston 501 ja talojaoston 75. Kiin-
teistötoimiston diaariin merkit tyjen asiain luku oli 2,069, joista yleisiä asioita 
oli 443, kansliaosastolle kuuluvia oli 14, tonttiosastolle 738, maatalousosas-
tolle 110, asemakaavaosastolle 264, maanmittaus- ja kartastotöiden osas-
tolle 6, talo-osastolle 312 ja kansanpuisto-osastolle kuuluvia 182. 

Lautakunnan vuoden varrella käsittelemistä asioista mainittakoon tässä 
seuraavat: 

1. Kiinteistötoimiston|päällikön toimialaan kuuluvat asiat. 

Lautakunnan kokoukset. Lautakunta pää t t i 1 ) kokoontua maanantaisin 
klo 16, kesäaikana klo 15 tai pyhän sattuessa seuraavana arkipäivänä. 

Ilmoitukset ja kuulutukset. Lautakunta päät t i 2 ) , että sen ilmoitukset ja 
kuulutukset oli j ulkaistava sanomalehdissä Arbetarbladet, Helsingin sanomat, 
Hufvudstadsbladet , Suomen sosialidemokraatti ja Uusi Suomi. 

Laskujen hyväksyminen. Lautakunta päätti , et tä v:n 1935 3) ja 1936 4) 
määrärahoista maksettavista laskuista oli toimistopäällikön tai hänen esty-
neenä ollessaan sihteerin hyväksyt tävä menoarvion 11 pääluokan I lukuun, 
VII luvun 1 ja 2 kohtaan sekä IX luvun 1 kohtaan kohdistuvat laskut, 
kaupunginagronoomin tai hänen estyneenä ollessaan kaupunginagronoomin 
apulaisen II lukuun kohdistuvat laskut, talonisännöitsijän tai hänen esty-
neenä ollessaan kunnallisten työväenasuntojen isännöitsijän I I I luvun 1—48 
kohtaan sekä VII luvun 3 ja 5 kohtaan kohdistuvat laskut sekä kansanpuis-

!) Kiint. lautak. 7 p. tammik. 6 §. — 2) S:n 7 p. tammik. 7 §. — 3 ) S:n 7 p. tammik. 
8 §. — 4) S:n 23 p. jouluk. 1,428 §. 



227 I I I . Kiinie istölautakunta. 

to jen isännöitsijän ta i hänen estyneenä ollessaan talonisännöitsi jän IV ja Y 
lukuun sekä VI luvun 1 —9 kohtaan kohdis tuvat laskut . 

Kiinteistötoimiston viranhaltijat. Avustavaksi asemakaavainsinööriksi 
val i t t i in 1 ) insinööri Ö. Stadius. 

V:ksi 1936 pää te t t i in 2 ) kiinteistötoimistoon palkata seuraavat t i lapäiset 
v i ranhal t i ja t : kansliaosastolle asiapoika N. Osenius 600 markan, tontt iosastolle 
varastopaikkojen valvoja A. Niklander 1,350 markan, asemakaavaosastolle 
arkki teht i M. Talvi-Oja 2,400 markan, p i i r tä jä t J . Cajander 2,800 markan , 
S. Andersin 1,900 markan ja L. Forsell 1,400 markan, asiapoika G. Vatanen 
550 markan, maanmi t taus - ja kar tas totöiden osastolle p i i r t ä jä t T. Laine 
1,900 markan ja T. Kaar t inen 1,500 markan, talo-osastolle rakennusmestar i 
S. Laht inen 2,900 markan, toimistoapulainen J . Milan 2,700 markan ja 
kanslia-apulainen M. Olanterä 1,500 markan sekä kansanpuisto-osastolle siir-
to lapuutarhava lvoja K. Hemming 1,700 markan ja kanslia-apulainen E. Ran-
tanen 1,500 markan kuukausipalkkiosta . 

Maanmit taus- ja kar tas totöiden osaston vahtimestarinapulaiseksi mää-
rät t i in 2) herra J . Hinds t röm t a m m i k u u n 1 p:stä 1936 saman kuun 7 p:ään 
sekä maini tus ta päivästä lukien mit tamies K. Turpeinen niin pi tkäksi a jaks i 
kuin Hindst röm suorit t i asevelvollisuuttaan ja korkeintaan v:n 1936 lop-
puun, molemmat 1,100 markan kuukausipalkkiosta. 

Asemakaavainsinööri R. Gefwertille myönnet t i in 3 ) sairaslomaa marras-
kuun 25 p:stä 1935 t ammikuun 1 p:ään 1936. 

Komiteat ja toimikunnat. Helsingin pant t i la inakont tor i osakeyhtiön omis-
tamien kiinteistöjen arviointia var ten asetett i in 4) to imikunta , johon valit t i in 
l au takunnan jäsenet Hellsten ja Vähäkallio sekä kiinteistötoimiston ton t t i -
osaston j oh t a j a Eriksson. 

Kiinteistötoimiston kansanpuisto-osaston talousarviota käsi t te lemään 
asete t t i in 5 ) jaosto, johon vali t t i in l au takunnan jäsenet Sallila, von Schantz 
ja Vähäkallio. 

Lau t akun t a pää t t i aset taa komitean laa t imaan ehdotusta kiinteistörekis-
terin laatimisesta ja hoitamisesta ja valitsi komitean jäseniksi puheenjohta-
jansa Harv ian ja jäsen Huh ta l an sekä kaupungingeodeetin 6). 

Diaariin merkittyjen ratkaisemattomien asiain luettelo ta rkas te t t i in 7). 
Talousarvioehdotus v:ksi 1936 hyväksyt t i in 8). 
Säästö arviolaskelma lähetet t i in rahatoimistolle 9). 
Lautakunnan käyttövarat. V:n 1934 käyt tövarois ta myönnet t i in 10) lisäyk-

sinä eräiden maini tun vuoden käyt tövarois ta suori tet tavien laskujen maksa-
miseen yhteensä 2,313: 85 markkaa . 

V:n 1935 käyt tövarois ta myönnet t i in seuraavat määrä raha t : 
eräiden kor jaus ten suorittamiseksi kaupungin Helsingin sokeaintalo-sää-

t iöltä vuokraamassa huoneistossa 12,350 markkaa i r) ; 
Helsinginkadun tont in n:o 24 kunnostamiseksi 6,440 markkaa 12); 
Tukholman ki inteis töjohtajan ja muiden kiinteistöhallinnon viranhalt i -

jain vierailusta aiheutuneiden edustuskulujen suorittamiseksi 1,420 mark-
kaa 1 3) ; 

V Kiint. lautak. 6 p. toukok. 512 §. — 2) S:n 23 p. jouluk. 1,430 §. — 3) S:n 2 p. 
jouluk. 1,332 §. —4) S:n 26 p. maalisk. 309 §. — 5) S:n 20 p. toukok. 579 §. —6) S:n 14 p. 
lokak. 1,119 §. — 7) S:n 17 p. kesäk. 722 §. — 8) S:n 2 p. syysk. 954 §. — 9) S:n 21 p. 
lokak. 1,159 §. — 10) S:n 14 p. tammik. 60 §. — n ) S:n 1 p. huhtik. 331 §. — 12) S:n 8 p. 
huh tik. 349 §. —13) S:n 17 p. kesäk. 723 §. 
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kaupungingeodeett i E. Salosen Ruotsi in ja Tanskaan tekemän opinto-
ma tkan avustamiseksi 10,000 markkaa 1 ) ; sekä 

joulukuusen pystyt tämiseksi Senaatintorille 2,050 markkaa 2 ) . 
Esityksiä kaupunginhalli tukselle teht i in m.m. asioista, jo tka koskivat 

Iilisaaren ostamista kansanpuistoksi 3) ja kiinteistötoimiston tont t iosaston 
j oh t a j an viran siir tämistä ylempään palkkaluokkaan 4 ) . 

Lausuntoja kaupunginhalli tukselle annett i in m. m. asioista, jo tka koski-
vat : Her t toniemen ja Kulomaan taa javäkis ten yhdyskunta in l i i t tämistä kun-
nallisessa suhteessa Helsingin kaupunki in 5 ) , korttelin n:o 474 Töölönkadun 
tont in n:o 34 luovut tamis ta ilman rakentamisvelvoll isuutta6) , viranhalt i jain 
ir t isanomista koskevien määräysten muut tamis ta 7), kortteliin n:o 194 raken-
ne t t avan l inja-autoaseman hoitamista sekä samassa korttelissa basaariraken-
nusta ja autohuoltoasemaa var ten va ra t tu j en alueiden vuokraamis ta 8 ) , 
P i t ä j änmäen aseman luona olevan kaupungin omistaman alueen pakkolunas-
tamis ta valtiolle 9), K a t a j a n o k a n asevarikkoon ra jo i t tuvaa aluet ta ja erästä 
Sörnäisten kuri tushuoneen alueen osaa koskevan ti lusvaihdon aikaansaa-
misesta valtion ja kaupungin välillä laadi t tua mietintöä1 0), Kuusisaaren liit-
tämis tä Munkkiniemen yhdyskun taan 1 1 ) , Kulosaaren ja Haagan raitiotielii-
kenteen korvaamis ta linja-autoliikenteellä12), Helsingin p i tä jän Puodinkylässä 
olevan Wester-Botby nimisen t i lan ostamista13), v:n 1934 t i l intarkastuskerto-
musta 1 4 ) , l in ja-autoaseman jär jes tyssääntöjä 1 5 ) , l inja-autoasemalle asetet ta-
via lähtökilpiä1 6), Sörnäis tenkadun rakentamista 1 7 ) , virastovaratöiden jär jes-
tämis tä kiinteistötoimistossa1 8) , Her t toniemen risteyskohdasta Puodinky-
lään joh tavan tien kunnossapi toa 1 9 ) , vieraissa kunnissa kaupunkiin kohdis-
t uvan verotuksen va lvontaa 20), maant ien oikaisemista Nikkilän sairaalan 
kohdalla 21), Helsingin kaupungin asemakaavan julkaisemista maanmi t taus-
halli tuksen toimesta 22), sekä kaupungin suomalaisten ja ruotsalaisten evan-
kelis-luterilaisten seurakunta in kanssa t eh tävää tilus vaihtosopimusta 23). 

2. Kiinteistötoimiston kansliaosaston toimialaan kuuluvat asiat. 

Munkkisaaren erään alueen vuokralleanto. Ki inte is tölautakunta hyväk-
syi 24) Munkkisaaren Mylly osakeyhtiölle Munkkisaarelta vuokra t tua aluet ta 
koskevan vuokrasopimuksen. 

Vuokrasopimuskaavakkeet. Lau t akun t a hyväksyi 2 5 ) vuokrasopimuskaa-
vakkeet maalla olevan maan vuokraus ta var ten maataloustarkoituksi in, 
maalla olevan maa-alueen vuokraus ta var ten muuhun kuin maataloustarkoi-
tuksiin, kaupungissa olevan alueen lyhytaikais ta vuokraus ta var ten asunto-
ja m. s. tarkoituksiin, kaupungissa olevan varasto- j. m. s. alueen vuokraus ta 
var ten , kaupungissa olevan viljelysalueen vuokraus ta var ten, bensiininjake-
luaseman paikan vuokraus ta var ten ja huoneenvuokrasopimuksia var ten. 

Kiint. lautak. 26 p. kesäk. 749 §. — 2) S:n 16 p. jouluk. 1,391 §. — 3) S:n 21 p. 
tammik. 88 §. — 4) S:n 16 p. syysk. 1,007 §. — 5 ) S:n 21 p. tammik. 89 §. —6) S:n 23 p. 
tammik. 109 §. — 7) S:n 25 p. helmik. 204 §. — 8) S:n 8 p. huhtik. 359 §. — 9) S:n 
15 p. huhtik. 392 §. — 10) S:n 6 p. toukok. 514 §. — n ) S:n 20 p. toukok. 583 §. — 
12) S:n 3 p. kesäk. 653 §. —13) S:n 11 p. kesäk. 685 §. —14) S:n 26 p. kesäk. 750 §. — 
15) S:n 22 p. heinäk. 853 §. — 16) S:n 22 p. heinäk. 854 §. —17) S:n 9 p. syysk. 977 §. — 
18) S:n 16 p. syysk. 1,009 §. —19) S:n 30 p. syysk. 1,069 §. —20) S:n 7 p. lokak. 1,095 §.— 
21) S:n 4 p. marrask. 1,222 §.—22) S:n 2 p. jouluk. 1,329 §.—23) S:n 2 p. jouluk. 1,331 §.— 
24) S:n 1 p. heinäk. 786 § ja 19 p. elok. 893 §; vrt. tämän kert. s. 17. —25) Kiint. lautak. 
21 p. tammik. 90 §. 


