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Oulunkylän kunnalle vuokrattujen koulutonttien vuokran alentamista1); 
maanalaisen bensiinisäiliön rakentamista Aleksis Kiven katuun 2); Anne-
bergin vuokra-alueen lunastamista 3); uutta rakennusyritystä Käpylän 
korttelissa n:o 825 4); avustuksen myöntämistä Raittiusyhdistys Koitolle 
Lammassaarta koskevien menojen suorittamiseksi5); korttelin n:o 199 
Siltatien tontilla n:o 12 b olevan ulkohuonerakennuksen poistamista 6); 
alueiden luovuttamista kesätoimintaa silmälläpitäen Vallilan sosialide-
mokraattiselle työväenyhdistykselle 7) ja suomenkieliselle työväenopis-
tolle 8); korttelin n:o 507 väliaikaista kunnostamista 9); eräiden yhtiöiden 
vapauttamista Kulosaaren siltamaksuista10); Pohj. Hesperiankadun ton-
tin nro 15 luovutusehtojen muuttamista n ) ; Pengerkadun tonttia n:o 19 
koskevan kauppakirjan ehtojen muuttamista12); Raitiotie ja omnibus 
oy:n korttelissa n:o 494 olevan varaston muuttamista13); Autopalatsi oy:n 
korttelista n:o 215 vuokraaman tontin vuokra-ajan pidentämistä14); kai-
von ja ajotien järjestämistä Rajasaaren huvilapalstalle n:o 2 b 15); olym-
piakylän rakentamista koskevaa mietintöä16); luvan myöntämistä Oy. 
Nobel Standard Suomessa nimiselle yhtiölle kivennäistärpätin y. m. naf-
tatuotteiden varastoimiseen It. Pihlajasaaressa17); sekä sataman ja sen 
läheisyydessä olevien alueiden hallinnan järjestelyä18). 

Helsingin kaupungin maistraatille annettiin19) lausunto, joka koski 
luvan myöntämistä ulkoilmatarjoilun järjestämiseksi kesän aikana Vuori-
miehenkadun 3:ssa sijaitsevan kahvilan edustalle. 

3. Kiinteistötoimiston maatalousosaston toimialaan kuuluvat asiat 

Vuokralle annetut viljelyspalstat. Kiinteistölautakunta vuokrasi seu-
raavat viljelyspalstat alla mainituille vuokraajille: 

Alue Vuokraaja Vuokrakausi päättyy 

Herttoniemi, n. 6.5 ha:n 
suuruinen peltoalue Sofie-
lund nimisestä tilasta 

S:n n. 2.5 5 ha:n suuruinen 
peltoalue Sofielund nimi-
sestä tilasta 

S:n Uusikoti niminen tila 

Huopalahti, Skogbacka ja 
Hemböle nimisiin tiloi-
hin kuuluva viljelyspalsta 
litt. t 

Maanviljelijä I. Salmen-
jaakko20) 

Herra E. Levander 21) 

Maanviljelijä A. Anders-
son 22) 

Työntekijä O. Metsääkö 23) 

1939, jouluk. 31 

1939, jouluk. 31, sen 
jälk. vuod. kerr. 3 kk. 
irtis. jälk. 

1939, jouluk. 31, sen 
jälk. vuod. kerr. 3 kk. 
irtis. jälk. 

1939, jouluk. 31, sen 
jälk. vuod. kerr. 3 kk. 
irtis. jälk. 

!) Kiitit, lautak. 7 p. maalisk. 399 §. — 2) S:n 21 p. maalisk. 508 §. — 3) S:n 
28 p. maalisk. 568 §. — 4) S:n 4 p. huhtik. 605 §. — 5) S:n 25 p. huhtik. 711 § ja 10 
p. lokak. 1,908 §. — 6) S:n 30 p. toukok. 1,007 §. — 7) S:n 20 p. kesäk. 1,144 §. — 
8) S:n 12 p. syysk. 1,717 §. — 9) S:n 20 p. kesäk. 1,146 §. — 10) S:n 5 p. syysk. 
1,656 §. — u ) S:n 19 p. syysk. 1,767 §. — 12) S:n 26 p. syysk. 1,829 § ja 14 p. mar-
rask. 2,216 §. — 18) S:n 18 p. lokak. 1,966 §. — 1 4 ) S:n 18 p. lokak. 1,968 § ja 19 p. 
jouluk. 2,481 §. — 15) S:n 24 p. lokak. 2,043 § ja 5 p. jouluk. 2,388 §. — 16) S:n 
31 p. lokak. 2,119 §. — 17) S:n 28 p. marrask. 2,343 §. — 1 8 ) S:n 5 p. jouluk. 
2,389 §. — 19) S:n 25 p. huhtik. 714 §. — 2<>) S:n 1 p. marrask. 2,124 §. — 21) S:n 
26 p. syysk. 1,841 §. — 22) S:n 28 p. marrask. 2,352 §. — 28) S:n 4 p. heinäk. 1,232 §. 



I I I . Kiinteistölautakunta 297 

Alue Vuokraaja Vuokrakausi päättyy 

Vuotuinen 
vuokra-
maksu, 

mk 

Malmin kylä, Eskos eli Tall-
backa nimisestä tilasta 
n. 0.34 ha peltoa 

S:n Filpus tilaan kuuluvat 
palstat M 48 ja M 49, 
RN 7112 ja 7113 

S:n Haagan tilasta n. 0.06 
ha:n suuruinen asunto-
alue Töllintie n:o 4 

Oulunkylä, Nybondas ti-
lasta n. 0.28 ha peltoa 

S:n Oulunkylän kartanosta 
seuraavat alueet: Isosuo, 
15.30 ha, Kyttåker, 2.75 
ha, Tallipelto, 1.3o ha ja 
Brännkärr, 0.7 5 ha sekä 
Nybondas nimisestä ti-
lasta Pikkukosken etel. 
alue, 3.3 5 ha, ja pohj. 
alue, 3.oo ha 

S:n Oulunkylän kartanosta 
n. 0.66 ha:n suuruinen 
viljelyspalsta 

S:n n. s. Villbergin vuokra 
alue 

S:n vuokra-alue litt. a 

Palstatilalli nen A. Maja-
nen 1) 

Metallityöntekijä O. Lahti-
nen 2) 

Huoltolautakunta 3) 

Veturinkuljettaja R. Erho 4) 

Maanviljelijä R. Lindbäck 5) 

Herra A. Odell 6) 

Vaihdemies E. Ekholm7) 

Herra M. Lahtinen 8) 

Pakinkylä, n. 5.8 2 ha:n suu-
ruinen Paloheinä niminen 
viljelysalue 

Pukinmäki, Norrbacka, n. 
2.7 8 ha:n suuruinen pel-
toalue 

Puodinkylä, n. 5.04 ha:n 
suuruinen Björkholmen 
niminen viljelysalue ja n. 
3.63 ha:n suuruinen 
Skogsland niminen lai 
dunmaa 

S:n n. 6.75 ha:n suuruinen 
Huldasdal niminen pel-
toalue 

S:n n. 10.5 ha:n suurui-
nen Johannesdal nimi-
Den viljelysalue, josta 
peltoa 10.38 ha 

Maanviljelijä H. Grenfelt£ 

Maanviljelijä A. Sahl-
ström10) 

Maanviljelijä G. Gustavs-
son n ) 

Maanviljelijä V. Friström12) 

Maanviljelijä G. Lind-
ström 13) 

1938, jouluk. 31, sen 
jälk. vuod. kerr. 3 kk. 
irtis. jälk. 

1939, jouluk. 31, sen 
jälk. vuod. kerr. 3 kk. 
irtis. jälk. 

1938, jouluk. 31, sen 
jälk. vuod. kerr. 

1938, jouluk. 31, sen 
jälk. vuod. kerr. 3 kk. 
irtis. jälk. 

1938, jouluk. 31, sen 
jälk. vuod. kerr. 3 kk. 

' irtis. jälk. 

1939, 
jälk, 
irtis. 

1938, 
jälk. 
irtis. 

1938, 
jälk. 
irtis. 

1939, 
jälk. 
irtis. 

1939, 
jälk. 
irtis. 

1938, 
jälk. 
irtis. 

jouluk. 31, 
vuod. kerr. 
jälk. 

jouluk. 31, 
vuod. kerr. 
jälk. 

jouluk. 31, 
vuod. kerr. 
jälk. 

jouluk. 31, 
vuod. kerr. 
jälk. 

jouluk. 31, 
vuod. kerr. 
jälk. 

jouluk. 31, 
vuod. kerr. 
jälk. 

sen 
3 kk. 

sen 
3 kk. 

sen 
3 kk. 

sen 
3 kk 

sen 
3 kk. 

sen 
3 kk 

1938, jouluk. 31, sen 
jälk. vuod. kerr. 3 kk. 
irtis. jälk. 

1938, jouluk. 31, sen 
jälk. vuod. kerr. 3 kk. 
irtis. jälk. 

!) Kiint. lautak. 3 p. tammik. 23 §. — 2) S:n 4 p. heinäk· 1,231 §. — 3) S:n 21 p. 
helmik. 303 §. — 4) S:n 21 p. helmik. 302 §. — 5) S:n 31 p. tammik. 165 §. — 
e) S:n 12 p. jouluk. 2,444 §. — 7) S:n 4 p. huhtik. 610 §. — 8) S:n 21 p. helmik. 
300 §; aluetta koskevat entiset vuokrasopimukset purettiin tammikuun 1 prstä 1938 
lukien. — 9) Kiint. lautak. 14 p. marrask. 2,243 §. — 10) S:n 28 p. marrask. 
2,351 §. — u ) S:n 25 p. huhtik. 729 §. — 12) S:n 25 p. huhtik. 728 §. — 18) S:n 
25 p. huhtik. 730 §. 
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Alue Vuokraaja Vuokrakausi 
päättyy 

Vuotuinen 
vuokra-
maksu, 

mk 

Puodinkyiä, n. 3.2 5 ha Tuo-
marinpellosta 

Tapaninkylä, Rasmuksen 
palstat R 273 RN 8211, 
R 274 RN 8212, R 282 
RN 8220, R 290 RN 82 

R 291 RN 8229, R 292 
RN 8230 ja R 293 RN 
8231, yhteensä 1.2 2 ha 

Tapaninkylä. Ullas nimi-
sestä tilasta erotettu U 
59 niminen tila 

Vanha Käpylä, n. 0.isha:n 
suuruinen osa Niittylän 
palstasta 

S:n n. 5.05 ha:n suuruinen 
viljelysalue 

Puutarhuri H. Illman 1 

Puutarhuri V. Sinke-
witsch 2) 

Leskirouva V. Mattsson 3) 

Rouva I. Laine 4) 

Työntekijä E. Virtanen5) 

1938, jouluk. 31, sen 
jälk. vuod. kerr. 3 kk. 
irtis. jälk. 

1939, jouluk. 31, sen 
jälk. vuod. kerr. 3 kk. 
irtis. jälk. 

1938, jouluk. 31, sen 
jälk. vuod. kerr. 3 kk. 
irtis. jälk. 

1938, jouluk. 31, sen 
jälk. vuod. kerr. 3 kk. 
irtis. jälk. 

1939, jouluk. 31, sen 
jälk. vuod. kerr. 3 kk. 
irtis. jälk. | 

1,600 

300 

800 

100 

1,200 

Herttoniemen Uusikoti niminen tila vuokrattiin6) maanviljelijä A. 
Anderssonille ehdoin, että vuokranantaja vuokrasi ja maalasi asuinraken-
nuksen ja uusi sen katon ja vuokraaja suoritti muut rakennuksen korjaus-
työt maatalousosaston määräysten mukaan; vuokranantaja oli antava 
kaikki rakennusaineet, mutta vuokraajan oli kuljetettava ne rakennus-
paikalle. 

Asuntoalue Töllintie n:o 4 vuokrattiin 7) huoltolautakunnalle ehdoin, 
että vuokrasuhde loppui sen vuoden lopussa, jonka kuluessa lautakunta 
luopui käyttämästä alueella olevaa rakennusta M. Strandmanin asuntona, 
ja että vuokraaja suoritti maksamatta olevat v:n 1935—37 vuokrat, 
yhteensä 416 mk. 

Maanviljelijä R. Lindbäckille päätettiin8) luovuttaa ilman eri kor-
vausta kellari, kaksi tallia, vajarakennus ja lato, jotka hänen oli palo-
vakuutettava kiinteistötoimiston maatalousosaston määräämästä sum-
masta ja pidettävä kunnossa omalla kustannuksellaan. Kaupungin ja 
maanviljelijä Z. Lindbäckin väliset vuokrasopimukset huhtikuun 24 p:ltä 
1933 ja lokakuun 22 p:ltä 1934 päätettiin purkaa huhtikuun 1 p:ltä 
1938 lukien. 

Norrbackan peltoaluetta koskeva lokakuun 18 p:nä 1937 tehty vuok-
rasopimus purettiin9) joulukuun 31 p:stä 1938 lukien. 

Björkholmenin kesämajan vuokraajalle varattiin10) korvauksetta maata 
kulkutietä varten kyseiselle majalle maatalousosaston lähempien mää-
räysten mukaan. 

Johannesdalin vuokraaja maanviljelijä G. Lindström oikeutettiin11) 
käyttämään alueella olevaa latoa ehdoin, että hän vakuutti sen maata-
lousosaston määräämästä summasta. 

!) Kiint. lautak. 14 p. maalisk. 463 §. — 2) S:n 18 p. lokak. 1,985 §. — 3) S:n 
18 p. lokak. 1,988 §. — 4) S:n 2 p. toukok. 795 §. — 5) S:n 24 p. lokak. 2,047 §. — 
6) S:n 28 p. marrask. 2,352 §. — 7) S:n 21 p. helmik. 303 §. — 8) S:n31 p.tammik. 
165 §. — 9) S:n 28 p. marrask. 2,351 §. — 10) S:n 25 p. huhtik. 729 §. — «) S:n 25 
p. huhtik. 730 §. 



III. Kiinteistölautakunta 299 

Fallkullan U 295 nimistä palstaa koskeva vuokrasopimus päätettiin *) 
peruuttaa joulukuun 31 p:stä 1938 lukien. 

Leskirouva V. Mattssonin kanssa tehdyt Malmilla Ruohontien 4:ssä 
sijaitsevaa vuokra-aluetta koskevat vuokrasopimukset purettiin2) loka-
kuun 30 p:stä 1938 lukien. 

Pidennetyt viljelys- y.m. alueita koskevat vuokrasopimukset. Kiinteistö-
lautakunta pidensi seuraavia viljelysalueita koskevat vuokrasopimukset: 

Vuotuinen 
Vuokrakausi pidennetty vuokra-

Alue Vuokraaja maksu, 
mistä mihin mk 

Kaarelan kylä, Hä- Ab. Julius Tallberg 1938, elok. 1 1938, jouluk. 31, 1,200 
kansdal nimiseen ti- oy. 3) sen jälk. vuod. 
laan kuuluva n. 0.3 3 

oy. 3) 
kerr. 3 kk. irtis. 

ha:n suuruinen rä- jälk. 
j äh dy saine varasto-

jälk. 

paikka 
Meilahti, Lill-Mejlans Agronoomi V. Bäcks- 1939, tammik. 1 1939, jouluk. 31, 1,600 

nimiseen tilaan kuu- backa 4) sen jälk. vuod. 
luva peltopalsta litt. kerr. 3 kk. irtis. 
U jälk. 

Viikin kylä, huvila- Rouva T. Lång 5) 1937. maalisk. 14 1938, jouluk. 31, 450 
alue n:o 56 sen jälk. vuod. 

kerr. 3 kk. irtis. 
jälk. 

S:n Viikinmäki nimi- Osuusliike Elanto 6) 1938, maalisk. 14 1938, jouluk. 31, 1,500 
seen tilaan kuuluva sen jälk. vuod. 
616 m2:n suuruinen kerr. 3 kk. irtis. 
myymäläalue jälk. 

Leiripaikan vuokraaminen Tomtbackasta. Nuorten miesten kristilli-
nen yhdistys oikeutettiin7) edelleen v. 1938 pitämään kesäleiriä n. 
100x60 m:n suuruisella Tomtbackan tilaan RN l2 kuuluvalla Vantaan-
joen ranta-alueella n. s. Ruthinkosken alapuolella 300 mk:n korvauksesta. 
Sittemmin vuokrattiin8) sama alue yhdistykselle v:ksi 1939 sekä sen jäl-
keen edelleen vuodeksi kerrallaan 3 kuukauden irtisanomisajoin 300 mk:n 
vuosivuokrasta. 

Stansvikin tilan peltojen ja eräiden rakennusten vuokralleanto. Degerön 
kylässä olevan Stansvikin tilan RN 1253 pellot ja eräät rakennukset päätet-
tiin 9) vuokrata vuokraaja K. Lindbergille eräin ehdoin. 

Kioskipaikan vuokralleanto. Rouva A. Wileniukselle päätettiin10) 
vuokrata n. 100 m2:n suuruinen alue Helsingin pitäjän Pakinkylässä ole-
vasta Väinämöinen nimisestä tilasta RN 4109 kioskin pitämistä varten 
v:ksi 1939 ja 1940 sekä sen jälkeen edelleen vuodeksi kerrallaan 3 kuukau-
den irtisanomisajoin 1,800 mk:n vuosivuokrasta ehdoin, että vuokraajan 
oli alueelle rakennettavan kioskin sijoituksessa ja rakentamisessa nouda-
tettava maatalousjaoston lähempiä määräyksiä. 

Bensiininjakelupaikan vuokralleanto. Trusti vapaa bensiini oy:lle pää-
tet t i inu) vuokrata Helsingin pitäjän Pakinkylässä olevasta Ihantola nimi-

i) Kiint. lautak. 18 p. lokak. 1,985 §; vrt. v:n 1935 kert. s. 244. — 2) Kiint-
lautak. 18 p. lokak. 1,988 §. — 3) S:n 14 p. helmik. 252 §. — 4) S:n 24 p. lokak. 
2,048 §. — 5) S:n 31 p. tammik. 163 §. — 6) S:n 14 p. • helmik. 251 §. — 7) S:n 
3 p. tammik. 22 §. — 8) S:n 18 p. lokak. 1,984 §. — 9) S:n 18 p. lokak. 1,989 §, 1 p. 
marrask. 2,122 ja 2,123 § ja 14 p. marrask. 2,245 ja 2,246 §. — 10) S:n 28 p. marrask. 
2,353 §. — n ) S:n 18 p. heinäk. 1,337 §. 
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sestä tilasta RN 397 maatalousosaston ja yhtiön kesken lähemmin sovitta-
vasta paikasta n. 600 m2:n suuruinen alue bensiinin jakelupaikaksi elokuun 
1 p:n ja joulukuun 31 p:n väliseksi ajaksi sekä sen jälkeen edelleen kalen-
terivuodeksi kerrallaan 3 kuukauden irtisanomisajoin 3,000 mk:n vuosi-
vuokrasta m. m. ehdoin, että jakeluaseman piirustukset alistettiin kiin-
teistötoimiston hyväksyttäviksi ja että jakelu- y. m. laitteiden sijoituk-
sesta sovittiin maatalousosaston kanssa. 

Puodinkylän päärakennus päätettiin1) vuokrata edelleen v:ksi 1938 
sairaanhoitajatar A. Lindellille 6,000 mk:n vuokrasta eräin ehdoin. 

Vuokramaksun alentaminen. Maanviljelijä J. V. Lindqvistin Pukin-
mäeltä vuokraaman alueen vuosivuokra päätettiin2) alentaa 1,033:80 
mk:sta 787: 10 mk:ksi maaliskuun 14 p:stä 1938 alkaen. 

Vuokraoikeuden siirto. Hyväksyttiin seuraavat vuokraoikeuksien siir-
rot: Pukinmäen tiloihin kuuluvan Nallibacka nimisen viljelysalueen n:o 3 
vuokraoikeus puutarhuri G. A. Jonssonille 3), erään maa-alueen vuokra-
oikeus Korpaksessa Tuki ja työ nimiselle yhdistykselle4), Helsingin pitä-
jän Malmin kylässä olevasta Tallbacka nimisestä tilasta RN 893 n. 2.es 
ha:n suuruisen alueen vuokraoikeus herra K. V. Vikströmille 5) sekä eräi-
den Oulunkylän ja Pakilan viljelysalueiden vuokraoikeus liikemies V. Mati-
laiselle 6). 

Vuokramaksuajan lykkäykseen suostuttiin tai esitettiin suostuttavaksi 4 
tapauksessa 7). 

Viljelys- ja teollisuusalueita koskevia vuokrasopimuksia irtisanottiin 8) 
m. m. 12 tapauksessa. 

Puodinkylän kartanon rakennustyöt. Koska kiinteistölautakunnan tie-
toon oli tullut, että kaupungin ja valtion välillä käytäisiin neuvotteluja 
Puodinkylän alueen luovuttamisesta puolustuslaitokselle, päätettiin 9) hy-
väksyä maatalousosaston toimenpide Puodinkylän kartanon alueella käyn-
nissä olleiden melkoisten rakennustöiden, joita varten talousarvioon oli 
merkitty 53,000 mk:n suuruinen määräraha, keskeyttämisestä toistaiseksi. 
Kyseisten neuvottelujen myöhemmin keskeytyessä päätettiin10) korjaus-
töitä jatkaa edelleen. 

Kaupungin maatilojen ja metsäalueiden tarkastus. Kaupungin omista-
milla maatiloilla suoritettiin tarkastuksia sekä päätettiin u ) siellä tehtä-
vistä korjaus- ja muutostöistä, samoin tarkastettiin kaupungin omistuk-
seen kuuluvat metsäalueet. 

Stansvikin, Häkansvikin ja Uudenkodin tilain metsien palovakuuttami-
nen. Päätettiin 12) ilmoittaa kaupunginhallitukselle, ettei katsottu tarpeelli-
seksi kuluvana vuonna palo vakuuttaa lautakunnan hallintaan joutuneiden 
Stansvikin, Häkansvikin ja Uudenkodin tilain metsiä. 

Maksun periminen maatalousosaston hoidossa olevilta maatiloilta ote-
tusta sorasta. Päätettiin13) merkitä v:n 1939 talousarvioehdotuksen tulo-

*) Kiint. lautak. 31 p. tammik. 164 §. — 2) S:n 10 p. tammik. 47 §. — 8) S:n 
4 p. huhtik. 609 §. — 4) S:n 4 p. heinåk. 1,228 §. — 5) S:n 26 p. syysk. 1,844 §. — 
·) S:n 18 p. lokak. 1,983 §. — 7) S:n 14 p. helmik. 248 §, 25 p. huhtik. 727 §, 2 p. 
toukok. 794 § ja 9 p. toukok. 847 §. — 8) S:n 3 p. tammik. 24 ja 25 §, 31 p. tammik. 
165 §, 21 p. helmik. 300 ja 301 §, 28 p. helmik. 359 §, 8 p. elok. 1,490 §, 18 p. 
lokak. 1,981 ja 1,982 §, 24 p. lokak. 2,046 § ja 1 p. marrask. 2,125 §, — 9) S:n 15 p. 
elok. 1,523 §. — 10) S:n 18 p. lokak. 1,987 §. — Maatalousj. 26 p. huhtik. 4 ja 
5 §, 28 p. heinåk. 6, 7, 8, 9 ja 10 §, 4 p. elok. 11 ja 12 § ja 12 p. elok. 13, 14, 
15 ja 17 §. — 12) Kiint. lautak. 26 p. syysk. 1,840 §. — 18) S:n 29 p. elok. 1,595 §. 
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puolelle 100,000 mk korvauksena siitä sorasta, mitä rakennustoimisto otti 
maatalousosaston hoidossa olevilta tiloilta. 

Sähkömuuntajan rakentaminen kaupungin maalle. Degerö elektrici-
tets ab. oikeutettiin1) rakentamaan sähkömuuntaja Degerön saarelle lä-
helle Hevossalmea Tuurholman tilaan RN l24 kuuluvalle alueelle, joka vuok-
rattiin yhtiölle huhtikuun 1 p:stä 1938 kuluvan vuoden loppuun sekä sen 
jälkeen vuodeksi kerrallaan 3 kuukauden irtisanomisajoin 150 mk:n vuosi-
vuokrasta sekä ehdoin, että yhtiö korvasi rakennusaikana kaupungille 
mahdollisesti koituvan vahingon maatalousosaston laskutuksen mukaan. 

Tien rakentaminen Herttoniemen huvilapalstalle n:o 64. Herra K. F. 
Degerth oikeutettiin2) rakentamaan tie mainitulle palstalle kiinteistö-
toimiston maatalousosaston lähempien määräysten mukaan sekä ehdoin, 
et tä hänen oli ilman korvausta tyydyttävä niihin mahdollisiin järjestelyi-
hin, joihin ehkä ryhdyttäisiin Herttoniemen huvila-alueen teihin nähden. 

Eräiden Helsingin lentokentän kohdalla olevien puhelinlinjojen siirtämi-
nen. Päätettiin3), että nyt metsämaalle suunnitellusta linja-aukosta oli 
kaupungille maksettava korvausta 500 mk ha:lta vuodessa, mutta ettei 
perittäisi mitään korvausta kaadettavista puista, jotka joutuvat kaupun-
gille. Samalla päätettiin, että valtion kanssa tehtäisiin sopimus vasta 
sitten kun linja-aukko oli hakattu ja mitattu ja että valtion suoritettava 
vuosikorvaus määrättäisiin maksettavaksi vuosittain etukäteen. 

Metsästysoikeus, Vanhankaupungin selällä ja sen lähiympäristön vesi-
alueilla vuokrattiin4) v:ksi 1938 ent. palopäällikkö G. Waseniukselle 100 
mk:n vuokrasta. 

Suomen kanakoirakerholle myönnettiin 5) lupa pitää kenttäkokeet kau-
pungin mailla. 

Lupa tietutkimuksen toimittamiseen Pitäjänmäessä Talin maalla myönnet-
tiin 6) eräin ehdoin. 

Tervalammen tilitysvuokra. Tervalammen työlaitoksen ja maatilan tili-
tysvuokra arvioitiin7) v:n 1939 talousarviota varten 140,000 mk:ksi. 

Henkilöauton osto. Maatalousosastolle päätettiin 8) ostaa Chrysler-
Plymouth-Six merkkinen henkilöauto 53,200 mk:n hinnasta. 

Talousarvioehdotus. Maatalousosaston talousarvioehdotus v:ksi 1939 
hyväksyttiin 9) eräin lisäyksin ja muutoksin. 

Esityksiä kaupunginhallitukselle tehtiin m. m. asioista, jotka koskivat: 
erään Oulunkylässä olevan vuokra-alueen ottamista kaupungin hallin-
taan1 0); puhelimen hankkimista Puodinkylän tilalle11); sekä Malminky-
lässä Porvoontien tontilla n:o 11 Vonkkas nimisellä alueella olevien raken-
nusten myyntiä12). 

Lausuntoja kaupunginhallitukselle annettiin m. m. asioista, jotka koski-
vat: eräitä rakennuskysymyksiä Herttoniemessä 13); kaatopaikkojen jär-
jestämistä Oulunkylässä y. m.14); lentokentän laajentamista15); maksuajan 
lykkäysanomusta16); kaupungin metsien hoitoa17), sähkövirranj ako-oi-

Kiint. lautak. 28 p. maalisk. 570 §. — 2) S:n 25 p. huhtik. 732 §. — 3) S:n 
14 p. maalisk. 462 §. — 4) S:n 18 p. heinåk. 1,335 §. — 5) S:n 8 p. elok. 1,489 §. — 
«) S:n 24 p. lokak. 2,045 §. — 7) S:n 18 p. heinåk. 1,339 §. — 8) Maatalousj. 21 p. 
maalisk. 2 §. — 9) S:n 22 p. elok. 18 §. — 10) Kiint. lautak. 31 p. tammik. 162 §. — 
«) S:n 25 p. huhtik. 731 §. —12) S:n 9 p. toukok. 849 §. —1 3) S:n 3 p. tammik. 26 §, 14 p. 
helmik. 250 § ja 25 p. huhtik. 733 §. — 14) S:n 31 p. tammik. 160 §, 28 p. helmik. 
361 §, 4 p. heinåk. 1,226 § ja 25 p. heinåk. 1,409 §. — 15) S:n 31 p. tammik. 166 § — 
16) S:n 14 p. helmik. 249 §.— 1 7) S:n4 p. heinåk. 1,227 § ja 18 p. heinåk. 1,336 §. 
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keuden laajentamista eräällä Pitäjänmäen alueella x); korvauksen peri-
mistä rakennustoimistolta sen kaupungin maatiloilta ottamasta sorasta 2); 
ratsastuskoulun perustamista Taliin 3); urheilukentän rakentamista Tapa-
nilaan4); erästä eläkeanomusta5); uimarannan järjestämistä Oulun-
kylään Pikkukoskelle 6); sekä Malmin ampumaradalle vievän tien kor-
jausta 7). 

4. Kiinteistötoimiston asemakaavaosaston toimialaan kuuluvat asiat 

Viranhaltijat. Piirtäjä A. Mattilalle myönnettiin 8) palkatonta virka-
vapautta lokakuun 1 p:n 1938 ja helmikuun 1 p:n 1939 väliseksi ajaksi ja 
hänen sijaisekseen määrättiin 9) piirtäjäharjoittelija I. Kerne 750 mk:n 
ku ukausipalkkiost a. 

Asemakaavaosastolle päätettiin10) palkata enintään 3 kesäkuukauden 
ajaksi kaksi piirtäjäharjoittelijaa 900—1,500 mk:n kuukausipalkkiosta. 

Asemakaavat. Kiinteistölautakunta p ä ä t t i n ) kaupunginhallitukselle 
puoltaa uutta asemakaavaehdotusta, joka koski XXII kaupunginosaa 
(Vallilaa). 

Asemakaavanmuutokset. Kiinteistölautakunta päätti kaupunginhalli-
tukselle puoltaa asemakaavanmuutoksia, jotka koskivat IV kaupungin-
osan kortteleita n:ot 179, 215, 216 ja 217 12), XI kaupunginosan korttelia 
n:o 345 13), I I I kaupunginosan korttelin n:o 52 Kasarmikadun tonttia n:o 9 
ja Korkeavuorenkadun tonttia n:o 10 14), V kaupunginosan korttelin n:o 93 
Iso Roobertinkadun tontteja n:ot 23, 25 ja 2715), IV kaupunginosan kortte-
lin n:o 66 Yrjönkadun tonttia n:o 1016), XIV kaupunginosan korttelin 
n:o 495 Topeliuksenkadun tonttia n:o 12 17), XI I I kaupunginosan korttelin 
nro 442 Minervankadun tonttia n:o 4 18), XX kaupunginosan tehdaskorttelia 
nro 781 19), XII kaupunginosan korttelin nro 359 Aleksis Kiven kadun tont-
teja nrot 2, 4, 6, 8 ja 10 sekä Pengerkadun tonttia nro 32 20), XII kaupungin-
osan kortteleita nrot 352, 353 ja 356 21), X kaupunginosan korttelin nro 
297 Sirkuskadun tonttia nro 8 22), Käpylän korttelia nro 825 23), X kaupun-
ginosan kortteleita nrot 272 ja 273 24), XII I kaupunginosan korttelin nro 
436 Apollonkadun tontteja nrot 8 ja 10 25), X kaupunginosan korttelin nro 
297 Pitkänsillanrannan tonttia nro 3 26), XI kaupunginosan korttelia nro 
330 27), IV kaupunginosan kortteleita nrot 166 a, 166 b, 168 ja 169 28), 
IV kaupunginosan korttelin nro 63 tonttia nro 9 29), IV kaupunginosan 
korttelin nro 175 a Ruoholahdenrannan tonttia nro 3 a3 0), X kaupungin-

Kiint, lautak. 1 p. elok. lf"455 § ja 26 p. syysk. 1,842 §. — 2) S:n 26 p. syysk. 
1,843 §. — 3) S:n 26 p. syysk. 1,845 i — 4) S:n 26 p. syysk. 1,846 §. — 5) S:n 18 p. 
lokak. 1,986 §. — 6) S:n 1 p. marrask. 2,127 §. — 7) S:n 12 p. jouluk. 2,445 §. — 8) S:n 
29 p. elok. 1,616 § — 9) S:n 3 p. lokak. 1,884 §. — 10) S:n 23 p. toukok. 968 §. — 
1X) S:n 3 p. tammik. 29 §, 30 p. toukok. 1,021 §, 4 p. heinåk. 1,243 § ja 7 p. heinåk. 
1,279 §. — 12) S:n 3 p. tammik. 32 § ja 24 p. tammik. 131 §. — 1 3 ) S:n 10 p. 
tammik. 50 §. — 14) S:n 7 p. helmik. 198 §, 25 p. huhtik. 752 §, 17 p. toukok. 923 § 
ja 30 p. toukok. 1,018 §. — 15) S:n 7 p. helmik. 199 §. — 16) S:n 21 p. helmik. 
306 §. — 17) S:n 21 p. helmik. 307 §. — 18) S:n 7 p. maalisk. 410 §. — 19) S:n 14 p. 
maalisk. 469 § ja 21 p. maalisk. 520 §. — 20) S:n 28 p. helmik. 368 § ja 21 p. 
maalisk. 521 §. — 21) S:n 11 p. huhtik. 659 ja 660 §. — 22) S:n 25 p. huhtik. 744 §. — 
23) S:n 9 p. toukok. 866 §.—2 4) S:n 4 p. huhtik. 615 § ja 17 p. toukok. 919 §. — 
25) S:n 17 p. toukok. 920 §. — 26) S:n 13 p. kesåk. 1,094 § ja 20 p. kesåk. 
1,162 §. — 27) S:n 4 p. heinåk. 1,244 §. — 28) S:n 4 p. heinåk. 1,245 §. — 29) S:n 23 p. 
toukok. 967 § ja 18 p. heinåk. 1,351 §. — 30) S:n 18 p. heinåk. 1,352 §. 


