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5. Kiinteistötoimiston maanmittaus- ja kartastotöiden osaston toimialaan 
kuuluvat asiat 

Viranhaltijat. Maanmittaus- ja kartastotöiden osaston tilapäisen vaa-
kitsijan toimeen määrättiin1) ylioppilas A. O. Anttila helmikuun 13 p:stä 
1938 toistaiseksi, kuitenkin enintään vuoden loppuun, 2,900 mk:n kuu-
kausipalkkiosta ja piirtäjäharjoittelijaksi neiti A. Jokinen samoin toistai-
seksi, kuitenkin enintään vuoden loppuun, 750 mk:n kuukausipalkkiosta. 
Sitten kun osaston 27 palkkaluokkaan kuuluvan vaakitsijan viran haltija 
insinööri B. Hanson joulukuun 19 p:nä 1938 oli valittu saman osaston 
vastaperustettuun nuoremman insinöörin virkaan, päätettiin 2) edelliseen 
virkaan, sitä haettavaksi julistamatta, valita rakennusmestari E. W. 
Laaka. Osaston 31 palkkaluokkaan kuuluvaan piirtäjän virkaan valit-
tiin3) ylioppilas L. H. Lagerstam ja 36 palkkaluokkaan kuuluvaan piirtä-
jän virkaan rakennusmestari O. J . Suvanto, tilapäiseksi vaakitsijaksi 
päätettiin4) määrätä tammikuun 1 p:stä 1939 toistaiseksi ja enintään ku-
luvan vuoden loppuun maanmittausharjoittelija H. Karimo 2,900 mk:n 
kuukausipalkkiosta sekä 34 palkkaluokkaan kuuluvaan piirtäjän virkaan 
ylioppilas R. O. Kurppa tammikuun 1 p:stä 1939 alkaen siksi kunnes virka 
vakinaisesti täytettiin 2,450 mk:n kuukausipalkkiosta. 

Tonttijakokartat. Päätettiin lähettää kaupunginhallitukselle tontti-
jakokartat, jotka koskivat II kaupunginosan korttelia n:o 42 5), XXVI 
kaupunginosan kortteleita n:ot 990, 991, 992 ja 993 6), XXV kaupungin-
osan kortteleita n:ot 893 a, 893 b, 894, 896, 897 ja 898 7) sekä IV kaupungin-
osan kortteleita n:ot 216 ja 217 8). 

Taksaehdotukset y. m. Ehdotukset uudeksi tontinmittaustaksaksi sekä 
taksaksi kaupungingeodeetin tehtävistä suoritettavista maksuista, jotka 
eivät sisälly tontinmittaustaksaan, päätettiin 9) lähettää kaupunginhalli-
tukselle; kysymys tonttijakokarttojen laatimismaksun perimisestä päätet-
ti in1 0) esittää kaupunginhallitukselle. 

Käyttövarat. V:n 1938 käyttövaroistaan lautakunta myönsi m. m. seu-
raavat määrärahat: 

18,000 mk ilmavalokuvien ottamista varten Puodinkylästä n ) ; 
2,262: 75 mk korvausmaksuja sekä kesäloman ajalta suoritettavia 

palkkioita varten12); 
1,000 mk kaupungingeodeetille hänen osallistumistaan varten Viron 

geodeettien yhdistyksen järjestämään Viron matkaan1 3); sekä 
1,450 mk tarpeellisten karttojen hankkimiseksi M. G. Stenius ab:n 

maiden arviointia varten14). 
Lausuntoja kaupunginhallitukselle annettiin m. m. asioista, jotka 

koskivat eräiden Oulunkylässä sijaitsevien pakkolunastettujen alueiden 
takaisin lunastamista15); menettelyä seurakuntain kanssa sovitun maan-

!) Kiint. lautak. 17 p. tammik. 98 §, 24 p. tammik. 133 §, 23 p. toukok. 969 § 
ja 3 p. lokak. 1,887 §. — 2) S:n 28 p. jouluk. 2,533 §. - - 3) S:n 28 p. jouluk. 
2,534 ja 2,535 §. — 4) S:n 28 p. jouluk. 2,536 ja 2,537 §. — 5) S:n 25 p. huhtik. 
753 §. — 6) S:n 20 p. kesåk. 1,163 §. — 7) S:n 25 p. heinåk. 1,418 §. — 8) S:n 
25 p. heinåk. 1,419 §. — ») S:n 17 p. toukok. 926 ja 927 §. — S:n 1 p. mar-
rask. 2,142 § . - - n ) S:n 28 p. maalisk. 578 §. — 1 2 ) S:n 13 p. kesåk. 1,111 §, 1 p. 
marrask. 2,143 §, 28 p. marrask. 2,359 § ja 21 p. jouluk. 2,518 ja 2,519 §. —-
18) S:n 25 p. heinåk. 1,421 §. — 14) S:n 3 p. lokak. 1,886 §. — 1 5 ) S:n 10 p. tam-
mik. 51 6. 
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vaihdon johdosta vireillä olevissa maanmittaustoimituksissa x); tilastotieto-
jen antamista metsätieteelliselle tutkimustoimistolle 2); eräitä tiloja koske-
vien kauppakirjojen luovuttamista3); Helsingin—Tuomarinkylän—Hyry-
län maantietä varten tarvittavan alueen pakkolunastusta 4); rajan määrää-
mistä tonttikirjaan merkittävien ja maarekisteriin vietävien alueiden 
välillä 5); Kulosaaren maalaiskunnassa olevien palstojen n:ot 251 ja 253 
luovutusselvittelyä6); sekä kaupungin omistusoikeutta postitalon itäpuo-
lella olevaan valtiolle luovutettuun alueeseen 7). 

6. Kiinteistötoimiston talo-osaston toimialaan kuuluvat asiat 

Viranhaltijat. Halli- ja torikaupan valvojalle majuri O. A. Kohoselle 
myönnettiin 8) ero virastaan kesäkuun 15 pistä alkaen ja mainittuun toi-
meen valittiin 9) voimistelunopettaja M. Heinonen samasta päivästä lu-
kien. 

Kunnallisten työväenasuntojen isännöitsijälle A. Wansenille myön-
nettiin10) sairaslomaa maaliskuun 21 p:n ja toukokuun 31 pin väliseksi 
ajaksi ja määrättiin avustava talojenisännöitsijä U. Kallio oman virkansa 
ohella hoitamaan isännöitsijä Wansenin tointa ja oli hänen palkkaamisek-
seen mainituksi viransij aisuusajaksi kaupunginhallitukselta anottava 
4,666: 65 mk. Edelleen päätettiin11) isännöitsijä Wansenille myöntää jat-
kettua sairaslomaa heinäkuun 1 p:stä elokuun 31 p:ään oikeudella ottaa 
viransijainen 3,000 mk:n kuukausipalkkiosta sekä lokakuun 1 pistä joulu-
kuun 31 piään, jolloin määrättiin isännöitsijä W. F. Risku kyseistä viran-
sijaisuutta hoitamaan ja oli hänen palkkaamisekseen lokakuun 1 pin ja 
joulukuun 31 pin väliseksi ajaksi anottava yhteensä 10,800 mk sekä 
isännöitsijä Wansenille ehdotettava myönnettäväksi edelleen 2/3 hänen 
pohjapalkastaan sekä hänen ikäkorotuksensa kuluvan vuoden loppuun 
saakka. 

Hallikaitsija K. E. Palinille myönnettiin12) sairaslomaa joulukuun 
6—20 pin väliseksi ajaksi. 

Isännöitsijä W. F. Risku, joka oli otettu talo-osaston palvelukseen 
syyskuun 1 pistä toistaiseksi ja enintään vuoden loppuun 3,000 mkin 
kuukausipalkkiosta ja oli sittemmin hoitanut isännöitsijä A. Wansenin 
viransijaisuutta, päätettiin 13) määrätä väliaikaisesti hoitamaan talo-osas-
ton uutta isännöitsijän tointa tammikuun 1 pistä 1939 alkaen siksi kunnes 
virka vakinaisesti täytettiin. 

Päätettiin 14) korottaa kaupungintalon talonmiehen apulaisen ja erään 
porrassiivoojan palkkoja sekä merkitä 10,500 mk talousarvioehdotukseen 
yölämmittäjän palkkaamista varten Hakaniemenhalliin. 

Stansvikin tilalle päätettiin15) palkata vartija 400 mkin kuukausipalk-
kiosta erinäisine luontoisetuineen toukokuun 1 pistä alkaen. 

!) Kiint. lautak.10 p. tammik. 52 §. — 2) S:n 24 p. tammik. 134 §. — 3) S:n 
7 p. helmik. 207 § ja 28 p. helmik. 372 §. — 4) S:n 14 p. maalisk. 477 §. — 5) S:n 
14 p. marrask. 2,260 §. — 6) S:n 5 p. jouluk. 2,402 §. — 7) S:n 12 p. jouluk. 
2,458 §. — 8) S:n 21 p. maalisk. 540 §. — 9 ) S:n 23 p. toukok. 970 § ja 7 p. kesäk. 
1,080 §. — 1 0 ) 28 p. maalisk. 582 § ja 25 p. huhtik. 761 §; vrt. tämän kert. s. 58 ja 
131. — n ) Kiint. lautak. 30 p. toukok. 1,025 §, 29 p. elok. 1,627 §, 3 p. lokak. 
1,891 § ja 24 p. lokak. 2,073 §. — «) Sm 12 p. jouluk. 2,460 §. — 1 3 ) S:n 29 p. 
elok. 1,627 § ja 28 p. jouluk. 2,542 §. — 14) S:n 29 p. elok. 1,618, 1,619 ja 1,620 
§. — 15) S:n 20 p. kesäk. 1,171 §. 


