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ten1) , taidehallin laajentamista varten2), lasten vastaanottokotia var-
ten 3), lastenkotia varten4), Hietalahden sulkutelakka ja konepaja oyille5), 
rakennusmestari N. Nyströmille 6), Suomen messut osuuskunta nimiselle 
osuuskunnalle 7), Raitiotie ja omnibus oy:lle 8), asuntonäyttelyn tarvetta 
varten9) , sairaalarakennusten rakentamista varten10), Oy. Arabia 
abi l le u ) sekä Käpylän yhteiskoulua varten12); satamissa ja niiden lä-
heisyydessä olevien alueiden hallinnon järjestelyä tutkimaan asetetun 
komitean mietintöä13); kanoottivajojen rakentamista Pohj. ja Etel. Hu-
malluodolle14); kahden maanalaisen bensiinisäiliön sijoittamista jalka-
käytävän alle korttelin nio 318 tontille nio 23 15); korttelin nio 41 Kaisa-
niemenkadun tontin n:o 1 rakennusajan pidentämistä 16); yhteislauluti-
laisuuksien järjestämistä Kaivopuistossa 17); vedenheittolaitoksen raken-
tamista Turuntien kortteliin nio 518 sekä muita pienempiä rakennustöitä18); 
korttelin nio 464 tontille nio 15 rakennettavan uudisrakennuksen piirus-
tuksia ja kustannusarviota19); Helsingin lähiympäristön omakotiyhdis-
tyksen toiminnan avustamista20), Munkkiniemen taajaväkisen yhdyskun-
nan alueella voimassa olevan rakennuskiellon jatkamista21); Helsingin 
teollisuustonttipolitiikkaa 22); omakotirakennusten tyyppipiirustuksia 23); 
yleishyödyllisille rakennusyhtymille myönnettyjen kuoletuslainojen korko-
kannan alentamista24); kahvipaahtimon sijoittamista Satamakadun 3:een ra-
kennettavaan uudisrakennukseen 25); lainojen myöntämistä Helsingin asunto-
keskuskunta nimisen osuuskunnan muodostamille asunto-osakeyhtiöille26); 
korttelin nio 410 Fredrikinkadun tontin nio 56 rakennusvelvoflisuutta 27); 
katu- ja reunakivien korvausta korttelissa nio 167 28); eräillä vuokra-
alueilla sijaitsevissa rakennuksissa olevien tulisijojen poistamista29); katu-
jen kunnossapitoa koskevia sopimuksia30); sekä luvan myöntämistä väestön-
suojan rakentamiseen Elimäenkadun tonttien niot 15 ja 17 väliselle alueelle31) . 

3. Kiinteistötoimiston maatalousosaston toimialaan kuuluvat asiat 
Vuokralle annetut viljelyspalstat. Kiinteistölautakunta vuokrasi seu-

raavat viljelyspalstat alla mainituille vuokraajillei 

Alue Vuokraaja Vuokrakausi 
päättyy 

Vuotuinen 
vuokra-
maksu, 

mk 

Haaga, Hemmosängen, n. 
0.5 ha 

Työnjohtaja K. G. Hellsten 32) 1940, jouluk. 31, 
sen jälk. vuod. 
kerr. 3 kk. irtis. 
jälkeen 

300 

l) Kiint. lautak. 8 p. toukok. 1,046 § .— 2 ) S:n 8 p. toukok. 1,047 §.— 3 ) S*n 
5 p. kesäk. 1,234 §. — 4) S:n 5 p. kesäk. 1,235 §. — 5) S:n 19 p. kesäk. 1,301 §. — 
·) S:n 26 p. kesäk. 1,339 §. — 7) S:n 26 p. kesäk. 1,364 §. — ®) S:n 21 p. elok. 
1,548 §. — 9 ) S:n 25 p. syysk. 1,710 §. —1 0) S:n 2 p. lokak. 1,754 ja 1,755 §. — 
1X) S:n 16 p. lokak. 1,843 §. —1 2) S:n 13 p. marrask. 1,951 §. —1 3) S:n 6 p. maa-
lisk. 495 §. — 14) S:n 13 p. maalisk. 566 §. —1 5) S:n 3 p. huhtik. 748 §. —1 6) S:n 
17 p. huhtik. 860 §. — ") S:n 17 p. huhtik. 865 §. —1 8) S:n 8 p. toukok. 1,041 §, 
17 p. huhtik. 857 § ja 3 p. heinäk. 1,373 §. — l ö ) S:n 8 p. toukok. 1,042 §. —2 0) S:n 
8 p. toukok. 1,043 §. — 21) S:n 15 p. toukok. 1,099 §. — 22) S:n 15 p. toukok. 1,102 § 
ja 5 p. kesäk. 1,258 §. — 23) S:n 5 p. kesäk. 1,233 §. — 24) S:n 19 p. kesäk. 
1,300 §. — 25) S:n 3 p. heinäk. 1,374 §. — 2«) S:n 2 p. lokak. 1,780 §. — 27) S:n 
23 p. lokak. 1,855 §. — 2») S:n 23 p. lokak. 1,858 §. — 3<>) S:n 30 p. lokak. 
1,902 §. — 31) S:n 13 p. marrask. 1,947 §. —3*) S:n 27 p. marrask. 2,019 §. — 
32) S:n 20 p marrask. 1,981 §. 
Kunnall. kert. 1939 20 
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Alue Vuokraaja Vuokrakausi 
päättyy 

Vuotuinen 
vuokra-
maksu, 

mk 

Haaga, Isoniitty, viljelys-
alueet litt. O12, O28 ja O81 

n. 4.12 ha 
S:n S:n, viljelysalue litt O18 

n. 1.2 ha ja Mäkipelto, vil-
jelysalue litt. O21, n. 2.3 i ha 

S:n S:n, viljelysalue litt. 018a, 
n. 3.32 ha 

S:n S:n, viljelysalue litt. 01 8b 
n. 3.7 ha 

S:n S:n, viljelysalue litt. O20 

ja O84 n. 3.5 ha 
S:n S:n, viljelysalue litt. O24 

ja ent. Metsäahon viljelys-
palsta, n. 2.5 ha 

S:n S:n, viljelysalue litt. O25, 
n. 1.7 6 ha ja osuus alueen 
vieressä olevan ladon käyt-
töön 

S:n S:n, viljelysalueet litt. 
O29 ja O80 

S:n Karhuniitty, n. 4.7 3 ha:n 
suuruinen viljelysalue 

S:n kortt. n:o 19, n. O.17 ha:n 
suuruinen peltoalue 

S:n Mäkipelto, litt. O85 ja O86, 
n. 3.0 3 ha 

S:n n. 0.4 6 ha:n, O.32 ha:n 
ja O.37 ha:n suuruiset alu-
eet 

Herttoniemi, Sofielund, n. 
2.2 4 ha:n suuruinen vilje-
lysalue 

S:n S:n, n. 2 ha:n suuruinen 
viljelysalue 

Malmin kylä, n.s. Nordlingin 
tontti, 0.148 7 5 ha 

Oulunkylä, 0.34 ha:n suurui-
nen peltoalue n:o 2a ja n.s. 
Barckin pellosta n. O.51 
ha:n suuruinen alue 

S:n n.s. Isonniityn alueesta 
n. 10—12 ha:n suuruinen 
peltoalue ja lato 

Tapaninkylä n. O.706 ha:n 
suuruinen alue 

Herra G. Witick x) 

Ajuri K. F. Wath£n2) 

Herra J. Witick 8) 

Ajuri H. Vilenius 4) 

Ajuri J. Laine6) 

Ajuri J. O. Metsäaho 6) 

Herra E. Lindbäck 7) 

Rouva G. Näsi8) 

Maanviljelijä E. L. Saarisal-
mi9) 

Talonmies K. Viimalahti10) 

Teurastaja J. A. Salminen 11) 

Terveen elämän edistämisyh-
distys 12) 

Työntekijä K. W. Hägg18) 

Maanviljelijä K. A. Fager-
ström 14) 

Liikemies M. Kähkönen 15) 

Kenraali Mannerheimin lasten-
suojeluliitto 16) 

Maanviljelijä R. Lindbäck17) 

Puutarhurinleski G. Vuorio 18) 

Kuten edellä 

Kuten edellä 

Kuten edellä 

Kuten edeilä 

Kuten edellä 

Kuten edellä 

Kuten edellä 

Kuten edellä 

1939, jouluk. 31, 
sen jälk. vuod. 
kerrallaan 

1940, jouluk. 31,sen 
jälk. vuod. kerr. 
3 kk. irtis. jälk. 

Kuten edellä 

Kuten edellä 

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

Kuten edellä 

1944, jouluk. 31 

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

Kuten edellä 

1939, jouluk. 31 

500 

*) Kiint lautak 20 p. marrask. 1,985 §. — 2) S:n 20 p. marrask. 1,988 §. — 
8) S:n 20 p. marrask. 1,987 §. — 4) S:n 20 p. marrask. 1,982 §. — 6) S:n 20 p. 
marrask. 1,986 §. — 6) S:n 20 p. marrask. 1,989 §. — 7) S:n 20 p. marrask. 
1,984 §. — 8 ) S:n 20 p. marrask. 1,983 §. — 9) S:n 20 p. helmik. 379 §. — 10) S:n 
20 p. marrask. 1,980 §. — 1X) S:n 20 p. marrask 1,979 §. — 12) S:n 24 p. hei-
näk. 1,430 §. — 1S) S:n 30 p. tammik. 207 §. — 14) S:n 27 p. maalisk. 696 § — 
15) S:n 22 p. toukok. 1,158 §. — 16) S:n 30 p. toukok. 1,203 §. — 17) S:n 27 p. 
maalisk. 695 §. — 18) S:n 11 p. huhtik. 809 §, 24 p. huhtik. 925 § ja 2 p. tou-
kok. 1,011 §. 
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Edellä mainittuihin vuokraehtoihin lisättiin: 
että Hemmosängen nimisen alueen vuokraajan oli vaadittaessa korvauk-

setta luovutettava maata alueen poikki mahdollisesti rakennettavaa tietä 
varten; 

että Haagan Isonniityn viljelysalueiden litt. O20 ja O34 oli jätettävä 
viljelemättä 4 m:n levyinen maakaistale Haagan pumppuhuoneelle raken-
nettavaa tietä varten; 

että Herttoniemen Sofielundin viljelysalueen vuokraajalla työntekijä 
K. W. Häggillä oli oikeus käyttää vuokra-alueensa vieressä olevaa latoa 
yhdessä toisten maan vuokraajien kanssa; sekä 

että Oulunkylän Isollaniityllä oleva lato oli vuokraajan toimesta palo-
vakuutettava kiinteistötoimiston maatalousosaston hyväksymästä mää-
rästä. 

Pidennetyt viljelysalueita koskevat vuokrasopimukset. Kiinteistölauta-
kunta pidensi seuraavia viljelysalueita koskevat vuokrasopimukset: 

Alue Vuokraaja 
Vuokrakausi pidennetty Vuotuinen 

vuokra-
maksu, 

mk 
Alue Vuokraaja 

mistä mihin 

Vuotuinen 
vuokra-
maksu, 

mk 

Korpaksen tila, n. 1.4 
ha:n peltoalue 

S:n n. l . i ha:n pelto-
alue 

Oulunkylä, vuokra-
alueet litt. a ja b 

Oy. Rekola ab. *) 

Oy. C. T. Ward ab. 2) 

Sekatyöntekijä P. J. 
Rytkönen 8) 

1940, tammik. 1 

1940, tammik. 1 

1940,tammik. 1 

1940, jouluk. 31 
sen jälkeen vuo-
deksi kerrallaan 

vuod. kerr. irtis. 
syyskuussa 

1940, jouluk. 31 
sen jälk. vuod. 
kerr. 3 kk. irtis. 
jälkeen 

3,500 

2,750 

1,300 

Maa-alueen vuokraaminen Helsingin ikämiessuojeluskunnalle. Peruut-
taen päätöksensä4) 600 m2:n suuruisen alueen vuokraamisesta Hertto-
niemen hiihtokeskusalueelta Helsingin ikämiessuojeluskunnalle lauta-
kunta päätti5) vuokrata sille n. 1,500 m2:n suuruisen alueen Herttonie-
mestä huhtikuun 1 p:stä 1939 lukien joulukuun 31 p:ään 1943 saakka 750 
mk:n vuosivuokrasta ehdoin, että alueelle rakennettavassa harjoitusma-
jassa säilytettiin koiria ainoastaan tilapäisesti. Samalla hyväksyttiin har-
joitusmajan ja ulkohuonerakennuksen piirustukset. 

Bensiininjakelupaikan vuokraaminen. Trustivapaa bensiini oy:lle lau-
takunta päätti6) vuokrata enintään 900 m2:n suuruisen alueen bensiinin-
jakeluasemaa varten Helsingin pitäjän Malmin kylässä olevasta Tallbacka 
nimisestä tilasta RN 893 v:ksi 1939 sekä edelleen vuodeksi kerrallaan 3 
kuukauden irtisanomisajoin 3,000 mk:n vuosivuokrasta erinäisin ehdoin. 

Puodinkylän päärakennus päätettiin 7) vuokrata sairaanhoitajatar A. 
Lindellille tulevan syyskuun loppuun saakka 6,000 mk:n vuokrasta. 

Vuokraoikeuden siirto. Lautakunta päätti hyväksyä vuokraoikeuden 
siirrot, joilla puutarhuri G. Jonssonin Malmilta vuokraaman Nallibacka 
nimisen viljelysalueen n:o 3 vuokraoikeus siirrettiin puutarhuri H. Jonsso-
nille maaliskuun 14 p:stä 1939 lukien 8) ja tullivartija E. J. Hyypän vuokraa-

!) Kiint. lautak. 31 p. heinäk. 1,476 §. — 2) S:n 20 p. marrask. 1,978 § 
8) S:n 31 p. heinäk. 1,475 §. — 4) S:n 20 p. maalisk. 640 §. — 5j S:n 2 p. lokak 
1,781 §. — 6) S:n 30 p. tammik. 212 §. — 7) S:n 2 p. toukok. 1,008 §. — 8) Sm 
20 p. maalisk. 638 §. 



306 
I I I . Kiinteistölautak unta 308 

man Helsingin pitäjän Viikin kylän Viikinmäki nimiseen tilaan RN 2 
kuuluvan O.14 ha:n suuruisen alueen vuokraoikeus kaitsija V. Hyypälle x) 
sekä vuokraoikeuden siirron, jolla Tuki ja työ niminen yhdistys joutui 
Liikealalla työskentelevien Oma apu nimisen yhdistyksen yhdistysten yh-
teisesti kaupungilta vuokraamalla Korpaksen tilan maalla olevalla alueella 
omistaman rakennuksen sekä viimeksi mainitun yhdistyksen hallinnassa 
olleiden maa-alueiden vuokraajaksi2). 

Vanhan ruutikellarin vuokraaminen. Suolaaja R. Seeströmille lautakunta 
päätti3) vuokrata vanhan ruutikellarin Malmin Tunnelintien varrelta 
suolakurkkujen säilyttämistä varten elokuun 1 p:stä 1939 lukien v:n 1941 
loppuun sekä sen jälkeen vuodeksi kerrallaan 3 kuukauden irtisanomis-
ajoin 100 mk:n kuukausivuokrasta. 

Virvoitusjuomakioskin siirtäminen. Rouva S. Hagell, jolla oli virvoitus-
juomakioski kaupungin maalla Pitäjänmäessä Turun maantien, Pakilaan 
vievän tien ja Mätäjoen nurkkauksessa, oikeutettiin4) siirtämään kios-
kinsa n. 15 m Mätäjoen samanpuoleista vartta ylöspäin ehdoin, että hän 
piti vuokra-alueensa siistinä sekä kioskinsa maalattuna ja kunnossa. 

Lupa kaivon rakentamiseen. Rakennusmestari E. Lucander oikeutet-
tiin 5) rakentamaan kaivo Korpaksen tilan maalle n. 40 m:n päähän hä-
nen omistamansa tontin RN 2 563 rajasta ja pitämään sitä mainitulla 
paikalla kuluvan vuoden ajan sekä sen jälkeen kalenterivuoden kerrallaan 
3 kuukauden irtisanomisajoin 50 mk:n vuosivuokrasta mikä myöskin oli 
suoritettava kuluvalta vuodelta kokonaisuudessaan. Vuokraajan oli kor-
vattava kaupungille kaivon rakentamisesta mahdollisesti koituva vahinko 
maatalousosaston laskutuksen mukaan ja sopimuksen rauetessa täytettävä 
kaivo sekä kunnostettava sen paikka entiselleen. 

Lupa vesijohdon vetämiseen. Liikemies M. Kuokkanen oikeutettiin 6) 
vetämään vesijohto Leppävaarassa omistamaltaan huvilatontilta kaupun-
gin omistaman maan kautta n. 200 m:n päässä olevaan kaupungin maalla 
sijaitsevaan lähteeseen ja pitämään se paikoillaan kaupungin omistaman 
Ahlberga nimisen tilan RN 2 559 maalla kuluvan vuoden sekä sen jälkeen 
edelleen vuoden kerrallaan 3 kuukauden irtisanomisajoin 100 mk:n vuosi-
vuokrasta, jota ei kuitenkaan ollut veloitettava kuluvalta vuodelta. Vuokra-
oikeuden lakatessa oli vuokraajan kunnostettava alue entiselleen, mikäli 
kaupunki sitä vaati, sekä sovittava Leppävaaran tilan vuokraajan kanssa 
tälle mahdollisesti suoritettavista korvauksista. 

Munkkiniemen maiden hoito. Tarkastettuaan Munkkiniemen alueet% 
maatalousjaosto päätti 7), että maiden vuokra-alueet oli edelleenkin pi-
dettävä varsinaisina vuokra-alueina ja ennen omassa viljelyksessä oieet 
pellot liitettävä yhdysviljelykseen Talin peltojen kanssa sekä metsät hoi-
dettava maatalousosaston muiden metsien tapaan ja niiden kanssa yhtenä 
talousyksikkönä. 

Kaupungin maatilojen tarkastus. Sitten kun maatalousjaosto oli suoritta-
nut tarkastukset kaupungin maatiloilla, päätettiin 8) tarkastustulosten 
aiheuttamat esitykset lähettää kiinteistölautakunnalle. 

Kalastusoikeuden myöntäminen. Leppävaaran tilan kalastusoikeuden 
lautakunta päätti9) vuokrata kertomusvuodeksi työmies J. Lindströmille 

Kiint. lautak. 30 p. toukok. 1,202 §. — 2 ) S:n 24 p. heinäk. 1,425 § . 3 ) S:n 
24 p. heinäk. 1,424 §. — 4) S:n 31 p. heinäk 1,474 §. — 5 ) S:n 2 p. toukok. 1 010 §. — 
6) S:n 5 p. kesäk. 1,241 §. — 7) Maatalousj. 13 p huhtik. 8 §. — 8) S:n 13 p. huh-
tik. 7 §, 5 p. toukok. 9—12 §,18 p. elok. 14 — 9) Kiint. lautak. 11 p. huhtik. 808 §. 
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400 mk:n vuokrasta ehdoin, että kaupungilla oli oikeus käyttää vesialuetta 
jäiden ottoon, soutukilpailuihin y.m.s. 

Espoon pitäjässä olevan Bredvikin yksinäistilan RN l 5 kalastusoikeus 
p ä ä t e t t i i n v u o k r a t a kertomusvuodeksi kalastaja A. Korpelaiselle 500 
mk:n vuokrasta. 

Korvauksen periminen Vantaanjoen uittoyhdistykseltä. Lautakunta 
päätti 2) esittää kaupunginhallitukselle, että Vantaanjoen uuden lauttaus-
säännön nyttemmin tultua vahvistetuksi olisi Vantaanjoen uittoyhdistyk-
seltä kertakaikkisena korvauksena rantojen käytöstä lauttaussäännön 
mukaisesti perittävä 5,191:50 mk. 

Työntekijäin tuntipalkat. Lautakunta päätti3) hyväksyä kaupungin 
alueella suoritettavissa metsätöissä työntekijäin alimmaksi tuntipalkaksi 
8: 50 mk. 

Talousarvioehdotus. Maatalousjaosto hyväksyi 4) maatalousosaston v:n 
1940 talousarvioehdotuksen. 

Moottoriajoneuvojen osto. Maatalousosastolle päätettiin5) ostaa John 
Deere merkkinen traktori ja Ford merkkinen kuorma-auto. 

Käyttövarat. V:n 1939 käyttövaroista lautakunta myönsi6) m. m. 5,000 
mk maatalousosaston käytettäväksi varisten hävittämiseksi kaupungin 
lähiympäristöstä. 

Esityksiä kaupunginhallitukselle tehtiin m. m. asioista, jotka koskivat: 
määrärahojen ylityksiä7); alueen vuokraamista Raajarikkoisten työkoti-
yhdistykselle 8) ja Helsingin golfiklubille 9); muutoksia erinäisten vuokra-
alueiden ja tilain vuokrasopimuksissa10); tarpeettomiksi käyneiden raken-
nusten purkamista11); eläkeanomuksia 12); sekä Munkkiniemen ja Leppä-
vaaran metsien palovakuutuksia13). 

Lausuntoja kaupunginhallitukselle annettiin m. m. asioista, jotka koski-
vat: eläkkeitä14); ajonopeuden rajoittamista Pakilan taajaväkisen yhdys-
kunnan alueella 15); Helsingin—Porvoon maantietä varten luovutetun maan 
johdosta tehtyjä korvausvaatimuksia16); Herttoniemessä olevan n. s. 
Holmbergin huvilan vuokrausta 17); Vanhankaupunginlahden rauhoitus-
alueen sekä Talin taimitarhan laajennuskysymyksiä 18); kaatopaikan jär-
jestämistä Viikinmäen alueelle19); Helsingin lentokentän päällystämistä 20); 
Degerön—Tammelundin sillan kunnossapitoa21); luvan myöntämistä pisto-
raiteen edelleen pitämiseen eräällä Pääskylänkadun tontilla22); sekä mii-
lunpolton järjestämistä kaupungin metsissä23). 

4. Kiinteistötoimiston asemakaavaosaston toimialaan kuuluvat asiat 

Viranhaltijat. Lautakunta päätti 24) määrätä tilapäiseksi piirtäjäksi 
asemakaavaosastolle neiti I. Kernen helmikuun 1 p:stä lukien toistaiseksi 

Kiint. lautak. 24 p. huhtik. 924 §. — 2) S:n 13 p. maalisk. 569 §. —») S:n 
13 p. maalisk. 568 §. — 4) Maatalousj. 18 p. elok. 13 §. — 5) S:n 13 p. huhtik. 5 
ja 6 §. — 6) Kiint. lautak. 24 p. huhtik. 921 §. — 7) S:n 30 p. tammik. 206 §, 12 p. 
kesäk. 1,273 § ja 28 p. elok. 1,582 §. — 8) S:n 30 p. tammik. 210 §. — 9) S:n 30 p. 
toukok. 1,204 §. — 10) S:n 27 p. maalisk. 698 ja 699 § ja 24 p. heinäk. 1,423 §. — 
u ) S:n 24 p. huhtik. 922 § ja 4 p. syysk. 1,636 §. — 12) S:n 5 p. kesäk. 1,240 §. — 
13) S:n 31 p. heinäk. 1,473 §. — 1 4 ) S:n 16 p. tammik. 106 §. — ") S:n 30 p. tam-
mik. 208 §. — 16) S:n 30 p. tammik. 209 §. — 17) S:n 30 p. tammik. 211 §. — 
18) S:n 20 p. helmik. 377 § ja 20 p. maalisk. 639 §. — 19) S:n 27 p. helmik. 431 §. — 
20) S:n 20 p maalisk. 641 §. — 2 1 ) S:n 12 p. kesäk. 1,274 §.—2 2) S:n 25 p. syysk. 
1,718 §. —2 8) S:n 30 p. lokak. 1,903 §. — 24) S:n 30 p. tammik. 217 §. 




