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Kaisaniemen ja Fabianinkadun kulmaan1), Helsingin—Jorvaksen maan-
tien kilometrimittausta2), polkupyöräliikenteen järjestelyä Helsingin 
kaupungin alueella3), muutoksia erinäisten katujen talvipuhtaanapito-
luokittelussa4), ruotsinkielisen työväenopistotalon ja korttelin n:o 419 
Arkadiankadun tontille n:o 28 rakennettavan koulutalon piirustuksia 5), 
korttelin n:o 169 Lapinlahdenkadun tontin n:o 14 uudelleenjärjestelyä 6), 
alueen luovuttamista vuokratalojen rakentamiseksi 7) sekä aatekilpai-
lun julistamista Helsingin keskuksen järjestelyksi 8). 

5. Kiinteistötoimiston maanmittaus- ja kartastotöiden osaston toimi-
alaan kuuluvat asiat 

Tonttijakokartat. Kaupunginhallitukselle päätettiin puoltaa tonttijako-
karttoja, jotka koskivat korttelia n:o 274 9), korttelia n:o 31 10), korttelia 
n:o 711), korttelia n:o 42612), korttelia n:o 28313), kortteleita n:ot 496, 497, 
503, 508 ja 510 14), korttelia n:o 167 15) sekä korttelia n:o 99 16). 

Tienkäyttöoikeus. O. W. Nyströmin perillisille myönnettiin17) tienkäyt-
töoikeus Oulunkylässä O. W. Nyströmin ja Helsingin kaupungin kesken 
v. 1933 laaditussa tilus vaihtosopimuksessa mainitun alueen n:o VI ja sen 
itäpuolella kulkevan tien väliin jääpään, rajapyykistä n:o 16 etelään päin 
olevaan 7 m leveään alueeseen ehdoin, että asianomaiset suorittivat kaikki 
alueen tieksi tekemisestä ja sen tienä kunnossapitämisestä aiheutuvat kus-
tannukset. 

Henkilöauton osto. Maanmittaus- ja kartastotöiden osaston käytettä-
väksi päätettiin 18) ostaa Ford merkkinen henkilöauto sekä lisäksi esittää 
osastolle ostettavaksi polkupyörä. 

Maanmittaus- ya kartastotöiden osaston viranhaltijat. Tilapäiseksi vaa-
kitsijaksi päätettiin 19) määrätä osaston tilapäinen piirtäjä T. A. Laine 
toukokuun 1 p:stä toistaiseksi, kuitenkin enintään vuoden loppuun, 2,600 
markan kuukausipalkkiosta sekä neiti H. Mäkipää piirtäjäharjoittelijaKsi 
toukokuun 1 p:n ja marraskuun 15 p:n väliseksi ajaksi 400 markan kuu-
kausipalkkiosta. 

Piirtäjä K. Turpeiselle myönnettiin 20) 1,700 markan kuukausipalkkio 
kesäkuun 1 p:stä vuoden loppuun sekä määrättiin samaksi ajaksi osaston 
tilapäiseksi piirtäjäksi rakennusmestari O. Suvanto 1,700 markan kuukausi-
palkkiosta. 

Käyttövarat. V:n 1937 käyttövaroista myönnettiin21) eräille mittaus-
apulaisille palkkioita reserviharjoitusten, sairaus- tai kesäloma-ajalta yh-
teensä 6 tapauksessa. 

Lausuntoja kaupunginhallitukselle annettiin m.m. asioista, jotka koski-
vat: korttelin n:o 99 tonttien n:ot 3 ja 4yhdistämistä22), Stansvikin tilustien 

!) Kiint. lautak. 1 p. marrask. 1,849 §. — 2) S:n 8 p. marrask. 1,897 §. — 3) S:n 22 
p. marrask. 1,992 §. — 4) S:n 29 p. marrask. 2,049 §. — 5) S:n 29 p. marrask. 2,050 § 
ja 13 p. jouluk. 2,142 §. —6) S:n 7 p. jouluk. 2,085 §. — 7 ) S:n 13 p. jouluk. 2,137 §.— 
8) S:n 13 p. jouluk. 2,139 §. — 9) S:n 15 p. helmik. 273 §.—1 0) S:n 30 p. maalisk. 
527 §. — S : n l 2 p. huhtik. 616 §. —12) S:n 2 p. elok. 1,317 §. — 13) S:n 14 p. kesäk. 
1,076 §. — 14) S:n 6 p. syysk. 1,480 §. — 15) S:n 8 p. marrask. 1,903 §. — 16) S:n 8 p. 
marrask. 1,901 § ja 13 p. jouluk. 2,145 §. —17) S:n 7 p. jouluk. 2,086 §. —1 8) S:n 15 p. 
helmik. 274 § ja 14 p. kesäk. 1,077 §. —-19) S:n 19 p. huhtik. 659 § ja 26 p. huh-
tik. 717 §. — 20) S:n 31 p. toukok. 988 §. —2 1) S:n 9 p. elok. 1,359 §, 23 p. elok. 1,399 
ja 1,400 §, 4 p. lokak. 1,646 § ja 20 p. jouluk. 2,204 §. — 22) S:n 8 p. marrask. 1,901 §. 
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rakentamista1), Helsingin kaupungin maarekisterin laatimista2), sekä 
korttelien n:o 167 ja 167 a tonttijakoa 3). 

6. Kiinteistötoimiston talo-osaston toimialaan kuuluvat asiat 

Kauppahallit. Vuoden aikana huutokaupattiin 19 Kauppatorin hallin 
myymälän vuokraoikeudet yhteensä 10,375 markan kuukausivuok-
rasta4), 4 Kasarmitorin hallin myymälän vuokraoikeudet yhteensä 1,510 
markan kuukausivuokrasta 5), 15 Hakaniementorin hallin myymälän vuok-
raoikeudet yhteensä 3,440 markan kuukausivuokrasta 6) ja 6 Hietalahden 
hallin myymälän vuokraoikeudet yhteensä 1,375 markan kuukausi-
vuokrasta 7). 

Hietalahden hallin vihannesmyymälöissä päätettiin 8) hyväksyä myös-
kin kotimaisten omenien ja marjojen myynti. 

Torikauppa. Päätettiin 9), että Kauppatorin korttelin n:o XIV nroissa 
2—36 saataisiin tästä lähtien myydä hedelmiä vuokran ollessa 195 markkaa 
myyntipaikalta. 

Kauppatorin kortteliin nro VI päätettiin10) sijoittaa 9 kalantukku-
myyntipaikkaa 500 markan kuukausivuokrasta ja 20 oksan- ja marjan-
myyntipaikkaa entisin kuukausivuokrin. Korttelista nro X päätettiin 
lakkauttaa 18 kalanmyyntipaikkaa ja järjestää sijalle 5 hedelmäntukku-
myyntipaikkaa 500 markan kuukausivuokrasta sekä 15 oksan- ja marjan-
myyntipaikkaa 60 markan kuukausivuokrasta. 

Vrksi 1938 päätettiin11) Kauppatorilta vuokrata puutarhaviljelijöille 
22 kiinteää myyntipaikkaa entisin ehdoin. Huutokaupalla vuokrat-
tiin12) korttelista C (vihanneksia) 10 myyntipaikkaa yhteensä 5,980 mar-
kan kuukausivuokrasta sekä korttelista D (kukkia) 9 myyntipaikkaa yh-
teensä 4,690 markan kuukausivuokrasta. Myymättä jääneet myyntipaikat 
päätettiin huutokaupata huhtikuussa 1938 toukokuun 1 pm ja lokakuun 
31 pm 1938 väliseksi ajaksi. 

Kioskeissa ja myyntipaikoissa sekä ulkosalla harjoitettu kauppa ja muu 
ansiotoiminta. Lautakunta päätti13), että v. 1935 huutokaupatut makka-
ranmyyntipaikat oli vrksi 1938 ja 1939 tarjottava vuokralle ilman huuto-
kauppaa niiden silloisille vuokraajille. Sen ohessa päätettiin, että vrksi 
1938 ja 1939 oli tarjottava julkisella huutokaupalla vuokrattaviksi seu-
raavat uudet myyntipaikat r Arkadiankatu/Fredrikinkatu, alin kuukausi-
vuokra 1,000 markkaa ja Linnankoskenkatu/Turuntie, alin kuukausi-
vuokra 500 markkaa. 

Uusien paikkojen huutokauppaehdot vahvistettiin seuraaviksir 
1. Kauppaa saadaan harjoittaa ainoastaan sillä paikalla, joka on 

tarkoitukseen osoitettu, eikä myyntivaunua saa viedä paikalle ennen klo 21 
ja on se sieltä poistettava klo 3 yöllä. 

x) Kiint. lautak. 29 p. marrask. 2,054 §. — 2) S:n 7 p. jouluk. 2,087 §. —3) S:n 
7 p. jouluk. 2,088 §. — 4) Taloj. 15 p. helmik. 13 §, 30 p. maalisk. 20 §, 10 p. tou-
kok. 34 §, 18 p. elok. 48 §, 11 p. lokak. 59 § ja 7 p. jouluk. 72 §. — 5) S:n 15 p. helmik. 
12 §, 30 p. maalisk. 23 § ja 12 p. huhtik. 25 §. — 6) S:n 25 p. tammik. 5 §, 15 p. 
helmik. 10 §, 10 p. toukok. 36 §, 7 p. kesäk. 43 §, 11 p. lokak. 57 ja 60 §, 1 p. 
marrask. 62 § ja 7 p. jouluk. 73 §. — 7) S:n 12 p. huhtik. 26 §, 10 p. toukok. 
37 §, 7 p. kesäk. 39 § ja 11 p. lokak. 61 — 8) Kiint. lautak. 20 p. syysk. 1,566-§. — 
9) S:n 12 p. huhtik. 621 §. — *o) S:n 19 p. heinäk. 1,274 §. — S : n 6 p. syysk. 
1,485 § ja 18 p. lokak. 1,766 §. — 12) S:n 29 p. marrask. 2,060 §. — 13) S:n 
1 p. marrask. 1,854 §. 


