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kylän yhdyskunnan, Tammelund nimisen alueen, Westend nimisen huvila-
kaupungin sekä Munkkiniemen korttelin n:o 301 rakennussuunnitelmaa1), 
Temppeliaukion kirkkotonttia 2), Helsingin ja Lahden maantieyhteyttä3), 
tontin luovuttamista Helsingin V yhteiskoulun talo oy:lle4), Vanhankau-
pungin raitiotielinjan rakennusvelvollisuutta5), Kumpulan ja Toukolan 
alueiden viemäritöitä 6), erinäisiä järjestelyjä, kunnostamis-, leventämis- y.m. 
töitä korttelissa n:o 296a, Eläintarhan ja Talin ratsastuskentillä, Kalevan-
kadun tontin n:o 34 kohdalla, Pohj. Esplanaadikadulla, korttelissa n:o 388, 
stadionilla, Kaisaniemen puistossa, Tilkan sairaalan ympäristössä, Sirkus-
kadun tontilla n:o 8, Sirkuspuistikossa, Paavalin kirkon ympäristössä, korttelin 
n:o 343 tontilla n:o 2, Erottajalla j.n.e.7), kuorma-autoaseman järjestämistä 
Hietasaaren- ja Murtajankadun risteykseen 8), tilastotietojen hankkimista 
linja-autoliikenteestä9), varastorakennuksen rakentamista Lauttasaaren- ja 
Ka'mistokadun risteyksessä olevalle aukiolle10), kansakoulutalon rakentamista 
Brännas nimiselle tilalle11), Keskuskadun ja Siltavuorenrannan välisen uuden 
pääviemärin suuntaa12), Stenbäckinkadun tontin n:o 16 rakennusrajoja13), 
Teatteriesplanaadilla sijaitsevan mukavuuslaitoksen poistamista14), Sine-
brychoffin alueen kautta kulkevien katujen pituusprofiileja15), uutta pu-
helinkioskityyppiä16), ullakkokerroksen sisustamista erinäisillä tonteilla 17), 
kaapelijakokaappien asettamista Keskuskadulle18), tontin luovuttamista 
Helsingin suomalaiselle yhteiskoululle19), Nurmijärven maantietä20), Kaisa-
niemen pukeutumissuojaa 21), korttelista n:o 334 luovutettujen koulutont-
tien sijoittelua22), tontin luovuttamista palopäällystökoulua varten2 3) , 
telakka-alueen vastaista käyttöä24), alueen varaamista sähkölaitoksen uutta 
asemaa varten2 5), leikkipaikan järjestämistä apulastentarha Aulalle Säästö-
pankinrannan ja Eläintarhantien väliselle alueelle 26) ja korttelin n:o 138 
makasiinitontilla n:o 7 olevan rakennuksen käyttämistä osittain työhuo-
neena 27). 

5. Kiinteistötoimiston maanmittaus- ja kartastotöiden osaston 
toimialaan kuuluvat asiat. 

Viranhaltijat. Lautakunta päätti2 8) määrätä insinööri A. O. Aarnion 
maanmittaus- ja kartastotöiden osaston ylimääräiseksi vaakitsijaksi, huhti-
kuun 1 p:stä toistaiseksi, kuitenkin enintään kuluvan vuoden loppuun, 
2,600 markan kuukausipalkkiosta sekä ylimääräiseksi piirtäjäksi samalle 

!) Kiint. lautak. 3 p. helmik. 151 §, 10 p. helmik. 192 §, 2 p. kesäk. 782 § ja 16 p. 
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ja 30 p. marrask. 1,715 §.—18) S:n 27 p. heinäk. 1,064 §.—19) S:n 3 p. elok. 1,082 § ja 
17 p. elok. 1,113 §. — 20) S:n 7 p. syysk. 1,214—1,215 §. — 21) S:n 27 p. huhtik. 581 § ja 
14 p. syysk, 1,247 §. — 22) S:n 5 p. lokak. 1,386 §. — 23) S:n 19 p. lokak. 1,459 §. — 
24) S:n 26 p. lokak. 1,513 §. — 25) S:n 2 p. marrask. 1,557 §. — 26) S:n 14 p. jouluk. 
1,790 §. — 27) S:n 21 p. jouluk. 1,830 §. — 28) S:n 30 p. maalisk. 415 § ja 25 p. toukok. 
746 §. 
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osastolle ylioppilas L. Lagerstamin kesäkuun alusta toistaiseksi, kuitenkin 
enintään vuoden loppuun, 1,500 markan kuukausipalkkioSta. 

Katajanokan korttelin n:o 141 rajojen määrääminen. Kaupunki oli v. 1927 
n.s. suuressa tilusvaihdossa luovuttanut valtiolle Katajanokan kasarmi-
alueen ja sitä ympäröivän vesialueen, jotka maaliskuun 4 p:nä 1932 vah-
vistetussa asemakaavanmuutoksessa oli merkitty kortteliksi n:o 141, mutta 
koska mainitun korttelin rajat olivat kuitenkin epäselvät päätti1) lauta-
kunta kehoittaa kaupungingeodeettia toimittamaan kyseistä korttelia kos-
kevan tontinmittauksen heinäkuun 17 p:nä 1931 annetun lain mukaisesti. 

Käyttövaroistaan lautakunta myönsi mittausapulaisille L. Luomalle 
ja S. Turpeiselle loma-ajan palkan suorittamiseen yhteensä 512 markkaa2) 
sekä erinäisistä tilusvaihdoista ja rajankäynneistä johtuvien maanmittaus-
palkkioiden maksamiseen 2,995:65 markkaa3). 

Lausuntoja kaupunginhallitukselle annettiin m.m. asioista, jotka kos-
kivat: erään alueen erottamista Sonabyn tilasta4) sekä korttelissa n:o 112 
olevan tontin n:o 13 jakamista5). 

6. Kiinteistötoimiston talo-osaston toimialaan kuuluvat asiat. 
Kauppahallit. Vuoden varrella huutokaupattiin6) 18 Hakaniemen-

torin hallin myymälän vuokraoikeudet yhteensä 2,775 markan kuukausi-
vuokrasta, 9 Kasarmitorin hallin myymälän vuokraoikeudet yhteensä 3,950 
markan kuukausivuokrasta, 4 Hietalahdentorin hallin myymälän vuokra-
oikeudet yhteensä 535 markan kuukausivuokrasta sekä 6 Rantatorin hallin 
myymälän vuokraoikeudet yhteensä 4,985 markan kuukausivuokrasta. 

Koska Rantatorin hallin kalamyymälöissä vedenkulutus nousi huo-
mattavasti vedenpaineen lisäämisen johdosta, päätettiin7) korottaa mai-
nittujen myymälöiden kuukausivuokra 540 markasta 650 markkaan tammi-
kuun 1 p:stä 1937. 

Hakaniemen hallin hallipalvelija K. Järvinen päätettiin8) vapauttaa 
toimestaan syyskuun 1 p:stä 1936. 

Kauppatori. Torin myyntijärjestelmä vahvistettiin 9) uudelleen. 
Munanmyyntipaikat päätettiin10) järjestää vaihtovuoroisiksi 
Lautakunta päätti11), ettei ns . halpavuokraisia oksanmyyntipaikkoja 

saa vuokrata henkilöille, joilla oli muitakin myyntipaikkoja torilla sekä että 
n.s. korikauppiaat saivat harjoittaa edelleenkin maksutta kukka-, vihan-
nes- y.m. kauppaa Kauppatorin maalaisrivistössä ollen heitä tilan puutteen 
sattuessa sijoitettava kortteliin n:o VI. 

Kauppatorin maalaisrivistä huutokaupattiin12) 4 kiinteää myyntipaik-
kaa, nimittäin korttelista litt. C n:ot 8, 9 ja 10 sekä korttelista litt. D n:o 10 
yhteensä 4,760 markan kuukausivuokrasta toukokuun 1 p:n ja lokakuun 
31 p:n väliseksi ajaksi. 

Kauppatorin kiinteiden myyntipaikkojen huutokaupassa vuokrattiin 13) 

Kiint. lautak. 17 p. helmik. 225 §. —2) S:n 19 p. lokak. 1,463 §. — 3) S:n 23 p. 
marrask. 1,651 §. —4) S:n 5 p. lokak. 1,392 §. —5) S:n 30 p. marrask. 1,719 §. —6) Taloj. 
20 p. tammik. 1 ja 2 §, 3 p. helmik. 8, 9, ja 10 §, 2 p. maalisk. 14 ja 15 §, 30 p. maalisk. 
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marrask. 68 §. —8) Kiint. lautak. 17 p. elok. 1,126-§. —9) S:n 5 p. kesäk. 799 §. —10) S:n 
14 p. jouluk. 1,795 §. — n ) S:n 5 p. kesäk. 801 ja 802 §. —12) S:n 27 p. huhtik. 587 §, — 
13) S : n l 4 p . jouluk. 1,798 §. 


