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5. Kiinteistötoimiston maanmittaus- ja kartastotöiden osaston toimialaan 
kuuluvat asiat 

Viranhaltijat. Maanmittaus- ja kartastotöiden osaston 34 palkkaluok-
kaan kuuluvaan piirtäjän virkaan lautakunta päätti valita osaston tila-
päisen vaakitsijan H. Karimon. 

Ylioppilas R. O. Kurppa määrättiin 2) osaston tilapäiseksi vaakitsijaksi 
toistaiseksi, kuitenkin enintään vuoden loppuun 2,900 mk:n kuukausipalk-
kiosta. Lisäksi määrättiin 3) osastolle seuraavat tilapäiset virkaiUjat toistai-
seksi ja enintään vuoden loppuun: piirtäjiksi neidit I. M. Auerma 1,900 
mk:n ja I. S. M. Kuusinen 1,500 mk:n sekä piirtäjäharjoittelijoiksi neiti 
S. N. G. Andersin 800 mk:n ja neiti A. O. Jokinen 750 mk:n kuukausipalk-
kiosta. 

Osaston piirtäjälle O. Karimolle lautakunta myönsi4) virkavapautta 
toukokuun 30 p:n ja kesäkuun 28 p:n väliseksi ajaksi kertausharjoitusten 
takia sekä piirtäjä L. Lagerstamille palkatonta virkavapautta heinäkuun 1 
p:stä lukien asevelvollisuuden suorittamista varten määräten 5) viimeksi 
mainitun kesälomasijaisuutta hoitamaan ylioppilas V. O. Ihalaisen toistai-
seksi, kuitenkin enintään piirtäjä Lagerstamin ase vei vollisuusaj aksi 2,900 
mk:n kuukausipalkkiosta. Tilapäiselle vaakitsijalle R. O. Kurpalle lauta-
kunta myönsi6) palkatonta virkavapautta syyskuun ajaksi. Autonkul-
jettaja R. Perkowsky määrättiin 7) osaston vahtimestarin J . Hindströmin 
viransijaiseksi maaliskuun 4 p:n ja 25 p:n väliseksi ajaksi. 

Tonttijakokartat. Kaupunginhallitukselle lautakunta päätti 8) puoltaa 
seuraavia kortteleita koskevien tonttijakokarttojen hyväksymistä: II kau-
punginosan korttelia n:o 41; IV kaupunginosan kortteleita n:ot 166 a, 
166 b, 168 ja 169; XV kaupunginosan kortteleita n:ot 613, 615, sekä XXII 
kaupunginosan kortteleita n:ot 541, 543, 544, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 
580 a, 580 b, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698 ja 699, 700, 701, 702, 
703, 704, 705, 706 ja 707. 

Käyttövarat. V:n 1939 käyttövaroistaan lautakunta myönsi9) m.m. 
6,655: 75 mk maanmittaus- ja kartastotöiden osaston mittausapulaisten 
kesäloma- y.m. palkkojen maksamiseksi. 

Esityksiä kaupunginhallitukselle tehtiin m.m. asioista, jotka koskivat: 
kaupungin edustajan määräämistä Munkkiniemen vesialueen jakotoimi-
tukseen 10); Helsingin kaupungin kartan ja matkailijakartan painattamis-
ta 13-); Haagan kauppalan mittaus- ja asemakaavatöiden kustannuksia 12); 
sekä tierasitteen perustamista Bredvik nimisen tilan RN 15 eteläosaan 13) 
ja korttelin n:o 359 tonteilla olevien rasitteiden uudelleenjärjestämistä 14). 

Lausuntoja kaupunginhallitukselle annettiin m.m. asioista, jotka koski-
vat: luvan myöntämistä Helsingin kaupungin kartan painattamiseen sekä 
kaupungin kartta-aineiston käyttöön 15); IX kaupunginosan korttelin 

l) Kiint. lautak. 3 p. huhtik. 770 §. — 2 ) S:n 3 p. huhtik. 771 §.— 3) S:n 9 p. 
tammik. 61 § ja 3 p. huhtik. 772 §. — 4 ) S:n 15 p. toukok. 1,112 ja 1,113 §. — 
5) S:n. 12 p. kesäk. 1,287 §. — 6) S:n 28 p. elok. 1,595 §. — 7) S:n 27 D. helmik. 
442 §. — 8) S:n 23 p. tammik. 165 §, 11 p. huhtik. 837 §, 11 p. syysk. 1,660 § 
ja 18 p. syysk. 1,688 §. — 9) S:n 28 p. elok. 1,596 §, 9 p. lokak. 1,819 §, 11 p. 
syysk. 1,661 §, 18 p. syysk. 1,687 ja 1,690 §. — 10) S:n 20 p. helmik. 406 §. — 

S:n 20 p. helmik. 391 § ja 15 p. toukok. 1,116 §. — 12) S:n 15 p. toukok. 
1,115 §. — 1 3 ) S:n 15 p. toukok. 1,117 §. — u ) S:n 5 p. kesäk. 1,247 §. — 15) S:n 
20 p. helmik. 392 §, 8 p. toukok. 1,061 §, 19 p. kesäk. 1,334 § ja 18 p. syysk. 
1,689 §. 
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n:o 199 tontin n:o 2 mittausta Oulunkylän ja Pakilan rakennussuunni-
telmien paaluttamista2); sekä mittaustöiden suorittamista Lauttasaa-
ressa 3). 

6. Kiinteistötoimiston talo-osaston toimialaan kuuluvat asiat 

Annalan rakennusten ja ahteen silmälläpito. Lautakunta päätti4) 
oikeuttaa talo-osaston palkkaamaan neiti I. Nesslingin Annalan rakennus-
ten ja alueen silmälläpitäjäksi heinäkuun 1 p:stä 1939 syyskuun 1 p:ään 
1940 vapaata asuntoa, lämpöä ja valoa sekä 350 mk:n käteistä kuukausi-
palkkaa vastaan. 

Huoneistojen arviointi. Lautakunta suoritti huoneistojen myyntihinnan 
arvioimisia 7 tapauksessa5). 

Vuokralle otetut huoneistot. Kiinteistölautakunta otti vuoden aikana 
vuokralle kaupungin virastoja ja laitoksia varten seuraavat huoneistot: 

V i r a s t o t a i l a i t o s , 
j o t a v a r t e n h u o -
n e i s t o v u o k r a t t i i n 

V u o k r a n a n t a j a 
V u o k r a k a u s i 

a l k a a p ä ä t t y y 

K u u k a u s i -
v u o k r a , 

m k 

Tilastotoimisto 6) 

Toinen kaupungin-
kätilö 7) 

Huoltovirasto 8) 

S:n 9) 

S:n 10) 

S:n 

Työnvälitystoimis-
to12) 

Kansanhuoltolau 
takunta 13) 

Maatalous-osake-
pankki 

Oy. Ruunu 

Ministeri O. Talas 

Ministeri O. Talas 

Ab. Skillnaden 1—3 

Vapaaherra W. von 
Stackelberg 

H. Prjahin y.m. 

Suomen höyrylaiva 
oy. 

Erottajankatu n:o 19 

Maurinkatu n:o 14 A 

Siltasaarenkatu n:o 5 

Siltasaarenkatu n:o 5 

Erottajank. n:o 1—3 

Rahapajankatu n: o 1 

Unioninkatu n:o 14 

Eteläranta n:o 8 

1939, kesäk. 1 

1939, helmik. 1 

1939, kesäk. 1 

1939, maalisk. 1 

1939, kesäk. 1 

1939, kesäk. 1 

1939, kesäk. 1 

1939, lokak. 7 

1944, toukok. 31, 
sen jälk. irtis. 
helmikuussa 

1940, kesäk. 1, 
sen jälk. irtis. 
helmikuussa 

1941, toukok. 31, 
sen jälk. irtis. 
helmikuussa 

1941, kesäk. 1, 
sen jälk. irtis. 
helmikuussa 

1939, syysk. 1, 
sen jälk. kun 
keskuslämmi-
tys on kun-
nossa 

1944. toukok. 31, 
sen jälk. sopi-
mus jatkaa ta-
vallisena vuosi-
vuokrasopi-
muksena 

1940, toukok. 31 

1940, kesäk. 1, 
sen jälk. irtis. 
helmikuussa 

!) Kiint. lautak. 3 p. huhtik. 768 §. — 2) S:n 15 p. toukok. 1,114 § ja 12 p. 
kesäk. 1,288 §. — 3) S:n 12 p. kesäk. 1,286 §. — 4) S:n 31 p. heinäk. 1,482 §. — 
6) S:n 16 p. tammik. 115 §, 6 p. helmik. 284 §, 27 p. helmik. 455 §, 24 p. huh-
tik. 950 §, 15 p. toukok. 1,121 §, 14 p. elok. 1,530 § ja 2 p. lokak. 1,792 §. — 
«) S:n 13 p. helmik. 333 § ja 15 p. toukok. 1,118 §. — 7) S:n 9 p. tammik. 67 § .— 
®) S:n 17 p. huhtik. 876 §. — 9) S:n 20 p. maalisk. 654 §. — 10) S:n 13 p. helmik. 
335 §. — n ) S:n 20 p. maalisk. 653 §. — 12) S:n 27 p. helmik. 453 §. — 13) S:n 
9 p. lokak. 1,821 §. 




