
I IL Kiinteistölautakunta 

Kaupunginvaltuuston valitsemana kiinteistölautakunnan puheenjoh-
tajana toimi kertomusvuonna toimistonjohtaja Y. Harvia ja sen jäseninä 
asiamies V. Ahde, veturinkuljettaja B. Gröndahl, toimitusjohtaja K. Huh-
tala, päätoimittaja R. Kallia, toimistopäällikkö G. Modeen, toimitusjohtaja 
E. von Schantz kesäkuun 30 p:ään saakka, josta lukien ent. pankinjohtaja 
T. Grotenfelt, johtaja T. Salmio ja lasinhioja O. Turunen. Lautakunnan 
valitsemana lautakunnan varapuheenjohtajana toimi johtaja Salmio. Kau-
punginhallituksen edustajana lautakunnassa oli toimitusjohtaja K. Hyvä-
rinen. 

Maatalousjaostoon kuuluivat puheenjohtajana johtaja Salmio ja 
jäseninä päätoimittaja Kallia ja toimistopäällikkö Modeen sekä Modeenin 
siirryttyä tonttijaostoon ent. pankinjohtaja Grotenfelt, tonttijaostoon 
puheenjohtajana toimistonjohtaja Harvia ja jäseninä toimitusjohtaja E. 
von Schantz sekä hänen eroamisensa jälkeen toimistopäällikkö Modeen ja 
lasinhioja Turunen, sekä talo jaostoon puheenjohtajana toimitusjohtaja 
Huhtala ja jäseninä asiamies Ahde ja veturinkuljettaja Gröndahl. 

Kiinteistölautakunnalla oli vuoden aikana 43, maatalousjaostolla 3, 
tonttijaostolla 38 ja talojaostolla 18 kokousta. Lautakunnan pöytäkirjain 
pykäläluku oli 1,700 ja lähetettyjen kirjeiden luku 992. Maatalousjaoston 
pöytäkirjain pykäläluku oli 5, tonttijaoston 598 ja talojaoston 211. Kiin-
teistötoimiston kansliaosaston diaariin merkittyjen asiain luku oli 3,000, 
näistä yleisiä asioita 736, kansliaosastolle kuuluvia asioita 10, tonttiosastolle 
1,186, maatalousosastolle 108, asemakaavaosastolle 125, maanmittaus-ja 
kartastotöiden osastolle 44, talo-osastolle 616 ja kansanpuisto-osastolle 
kuuluvia 175. 

Lautakunnan vuoden aikana käsittelemistä asioista mainittakoon seu-
raavat: 

1. Kiinteistötoimiston päällikön ja kansliaosaston toimialaan kuuluvat asiat 

Ilmoitukset ja kuulutukset. Lautakunnan ilmoitukset ja kuulutukset pää-
tettiin 2) julkaista Arbetarbladet, Hufvudstadsbladet, Helsingin Sanomat, 
Suomen Sosialidemokraatti ja Uusi Suomi nimisissä sanomalehdissä. 

Työaika kesällä. Päätettiin3), että kiinteistötoimiston virka-aika kesä-
kuun 1 p:n ja elokuun 31 p:n välisenä aikana oli oleva klo 9—15.45, lauan-
taisin klo 9—13.15. 

Kiint. lautak. 15 p. tammik. 11 a § ja 1 p. heinäk. 733 §. —2) S:n 15 p. tam-
mik. 3 §. — 3) S:n 27 p. toukok. 545 §. 
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Viranhaltijat1). Merkittiin2) tiedoksi kaupunginhallituksen määräys 
varatuomari V. G. Vartiovaaran nimittämisestä edelleen toimimaan 
kiinteistötoimiston sihteerinä. 

Kansliaosastolle päätettiin määrätä tilapäiseksi vahtimestariksi herra 
P. Ailo 3) toukokuun 1 p:stä lukien toistaiseksi ja enintään kertomusvuoden 
loppuun 1,500 mk:n kuukausipalkoin sekä asiapojaksi nuorukainen E. 
Oksanen4) 2 viikon irtisanomisajoin toistaiseksi ja enintään kertomusvuo-
den loppuun 600 mk:n kuukausipalkoin. 

Tonttiosastolla päätettiin ö) kertomusvuoden loppuun palkata Viipurin 
kaupungin rakennuskonttorin apulaiskaupungin insinööri K. A. Laurila 
4,400 mk:n ja ylimääräinen arkkitehti O. A. Nummiala 4,400 mk:n kuukau-
sipalkoin sekä 6 kuukaudeksi saman konttorin ylimääräinen rakennusmes-
tari V. Fahlenius 2,900 mk:n kuukausipalkoin. Insinööri Laurilan siirryt-
tyä puhtaanapitolaitoksen palvelukseen otettiin 6) hänen tilalleen insinööri 
V. Vartola marraskuun 15 p:stä alkaen. 

Asemakaavaosastolle päätettiin 7) 3 kuukaudeksi palkata Viipurin kau-
pungin asemakaavakonttorin asemakaava-arkkitehti Ö. Laisaari 4,400 mk:n, 
arkkitehti C. Meuschen 3,000 mk:n ja piirtäjä L. Sarola 1,900 mk:n, Hangon 
kaupungin kaupungininsinööri C.-H. Nyström 4,850 mk:n ja Viipurista 
kotoisin oleva arkkitehtiylioppilas D. Stadigh 900 mk:n kuukausipalkoin. 
Arkkitehti Laisaarelle myönnettiin 8) hänen omasta pyynnöstään ero toi-
mestaan elokuun 10 p:nä, arkkitehti Meuschenin 9) virkamääräys piden-
nettiin elokuun 10 p:stä kertomusvuoden loppuun ja piirtäjä Sarolan 10) 
virkamääräys heinäkuun 19 p:stä elokuun 1 p:ään, josta alkaen hänet valit-
tiin asemakaavaosaston 39 palkkaluokkaan kuuluvaan piirtäjän virkaan 1,900 
mk:n kuukausipalkoin. Herra R. Frankenhaeuser n ) otettiin piirtäjäksi 
lokakuun 1 p:stä vuoden loppuun 2,100 mk:n kuukausipalkoin ja piirtäjä 
I. Kernen 12) päätettiin palkata edelleen maaliskuun 1 p:stä lukien enin-
tään vuoden loppuun 1,500 mk:n kuukausipalkoin. Piirtäjä T. Tähkävuori13) 
erosi toimestaan heinäkuun .24 p:nä. Piirtäjä J. Cajanderin 14), joka yksi-
tyisasioittensa vuoksi sodan puhkeamisen takia joulukuun 1 p:stä 1939 
lukien oli jättänyt virkatehtävänsä hoitamatta, lautakunta hyväksyi palaa-
maan toimeensa helmikuun 15 p:stä 1940 lukien. 

Maanmittaus- ja,kartastotöiden osaston 25 palkkaluokkaan kuuluvaan 
vaakitsijantoimeen . lautakunta päätti 15) valita insinööri A. O. Aarnion, 
jonka oli ryhdyttävä tointansa hoitamaan heinäkuun 1 p:nä. Osaston tila-
päiseksi kartoittajaksi määrättiin kartoittaja R. Hakio 16) elokuun 15 p:stä 
3,200 mk:n kuukausipalkoin, tilapäisiksi piirtäjiksi herra V. O. Ihalainen 17) 
elokuun 1 p:stä 2,800 mk:n ja neiti G. Andersin18) lokakuun 1 p:stä 1,500 
mk:n kuukausipalkoin sekä piirtäjäharjoittelijaksi neiti M. Aroheinä18) 
lokakuun^ 1 p:stä. 800. mk:n kuukausipalkoin, kaikki kertomusvuoden 

x) Kaikki viranhaltijoita koskevat asiat julkaistaan tässä huolimatta siitä, kuu-
luvatko ne jonkin muun osaston toiminta-alaan. — 2) Kiint. lautak. 15 p. tam-
mik. 5 §. — 3) S:n 6 p. toukok. 442 §. ' — 4) S:n 8 p. huhtik. 269 §. — 5) S:n 22 
p. huhtik. 358 §, l p. heinäk. 755 § ja 21 p. lokak. 1,286 §; ks. myös tämän kert. 
s. 189. — 6) Kiint. lautak. 11 p. marrask. 1,416 — 7) S:n 15 p. huhtik. 348 §, 
22 p. huhtik. 355 § ja 29 p. huhtik. 395 §. — 8) S:n 1 p. heinäk. 764 § ja 9 p. 
syysk. 1,053 §. — 9) S:n 1 p. heinäk. 764 § ja 30 p. syysk. 1,177 [§. — 10) S:n 1 p. 
heinäk. 764 § ja 29 p. heinäk. 871 §. — n ) S:n 30 p. syysk. 1,177 § — 12) S:n 
12 p. helmik. 167 §. — 13) S:n 3 p. kesäk. 599 §. — S:n 12 p. helmik. 92 § — 
15) S:n 20 p. toukok. 529 § ja 17 p. kesäk. 709 §. —-16) S:n 12 p elok. 940 § — 
17) S:n 15 p. heinäk. 841 §. —18) S:n 9 p. syysk. 1,058 §. 
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loppuun. Säädetyn eroamisiän saavutettuaan vaakitsija A. L. Vuoristo 1). 
sai eron toimestaan kesäkuun 1 p:stä lukien oikeuksin nauttia kesälomansa, 
huhtikuun 20 p:n ja toukokuun 31 p:n välisenä aikana. 

Haettavaksi julistettuun talo-osaston halli- ja torikaupan valvojan 
virkaan lautakunta päätti2) valita Viipurin kaupungin kiinteistöisännöit-
sijän T. A. Siltasen, jonka oli ryhdyttävä virkaansa hoitamaan kesäkuun 
16 p:nä. Osaston tilapäisiksi toimistoapulaisiksi hyväksyttiin kuukauden 
koeajaksi 3) Viipurin kaupungin palveluksessa olleet neidit A. Kallio ja M. 
Tapanainen. Tilapäisiksi toimenhaltijoiksi kertomusvuoden loppuun mää-
rättiin4): apulaisrakennusmestariksi herra P. Salama, pikakirjoittajaksi 
neiti G. Alopaeus ja toimistoapulaiseksi neiti M. Tapanainen. Ne siivoojat,, 
jotka ilmapommituksen alkaessa Helsingissä olivat luvatta jättäneet toi-
mensa poistuen kaupungista, lautakunta päätti5) katsoa oma-aloitteisesti 
eronneen toimistaan kuitenkin niin, että R. A. Korhonen ja T. Salonen 
voitiin ottaa takaisin tarpeen niin vaatiessa. 

Kansanpuisto-osaston tilapäinen toimistoapulainen A. Kyllönen pää-
tettiin6) edelleen palkata hänen entiseen toimeensa kertomusvuoden lop-
puun saakka 1,500 mk:n kuukausipalkoin. Hänen sittemmin erottuaan toi-
mestaan heinäkuun 1 p:nä otettiin7) hänen tilalleen neiti A. Kunnas heinä-
kuun 11 p:stä 15 p:ään 1,500 mk:n ja viimeksi mainitusta päivästä lukien 
1,650 mk:n kuukausipalkoin. Toimistoapulainen G. Landgrenin kuukausi-
palkka päätettiin 8) korottaa 2,000 mk:aan syyskuun 1 p:stä lukien. Puu-
tarhaneuvoja S. Heinonen päätettiin 9) määrätä siirtolapuutarhaneuvojan 
apulaiseksi huhtikuun 15 p:n ja syyskuun 15 p:n väliseksi ajaksi 1,700 mk:n 
kuukausipalkoin. Soutustadionin tilapäisenä vahtimestarina toiminut P. V. 
Granqvist päätettiin10) palkata edelleen samaan toimeen tammikuun 1 
p:stä lukien 2,000 mk:n kuukausipalkoin. Mustasaaren kaitsijan D. Grönin 
apulaiseksi päätettiin n ) hyväksyä A. Hj. Lindfors 2 kuukaudeksi tammi-
kuun 27 p:stä lukien 600 mk:n kuukausipalkoin. Korkeasaaren eläintarhassa 
kirvesmiehenä toimineen J. Pystön, joka joulukuun 7 p:n ja 28 p:n välisen 
ajan v. 1939 pommitusten johdosta sekä jalkavammansa takia oli viettänyt 
maaseudulla, lautakunta päätti 12) ottaa takaisin entiseen työhönsä, mutta 
menettämään palkkansa niiltä 10 päivältä, mitkä hän, olematta sairaana, 
oli ollut työstään poissa. 

V:ksi 1941 päätettiin 13) kiinteistötoimistoon palkata seuraavat tila-
päiset viranhaltijat: kansliaosastolle sihteerinapulainen varatuomari V. G. 
Vartiovaara 5,800 mk:n, vahtimestari P. Ailo 1,740 mk:n sekä asiatytöt 
E. Saarinen 696 mk:n ja I. Malm 580 mk:n kuukausipalkoin; tonttiosastolle 
arkkitehti O. Nummiala 4,400 mk:n kuukausipalkoin; asemakaavaosastolle 
arkkitehti C. Meuschen 3,000 mk:n, piirtäjät R. Frankenhaeuser 2,100 mk:n 
ja I. Kernen 1,740 mk:n sekä asiapoika R. Fahlström 696 mk:n kuukausi-
palkoin; maanmittaus- ja kartastotöiden osastolle vaakitsijat R. Hakio 
3,200 mk:n, O. Ihalainen 3,000 mk:n ja T. Kaskinen 2,975 mk:n sekä piir-
täjät I. Auerma 2,150 mk:n, H. Mäkipää 1,740 mk:n, G. Andersin 1,682 mk:n 

!) Kiint. lautak. 11 p. maalisk. 175 § ja 15 p. huhtik. 321 §. — 2) S:n 8 p._ 
huhtik. 309 §, 20 p. toukok. 532 § ja 3 p. kesäk. 622 §. — 3) S:n 3 p. kesäk. 
601 §. — 4) S:n 1 p. heinäk. 772 §. — 5) S:n 15 p. tammik; 62 §. — 6 ) S:n 12 p. 
helmik. 172 — 7) S:n 3 p. kesäk. 600 § ja 12 p. elok. 918 §. — 8) S:n 26 p. 
elok. 1,009 §. — S:n 11 p.'maalisk. 223 §. — 10) S:n 12 p. helmik. 165 §. — 
u ) S:n 12 p. helmik. 163 §. — 12) S.nl5 p. tammik. 71 § ja 22 p. huhtik. 387 §. — 
13) S:n 23 p. jouluk. 1,651 § ja 30 p. jouluk. 1,696 §. 
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ja R. Raeketo 1,682 mk:n kuukausipalkoin; talo-osastolle rakennusmestari 
P. Salama 3,000 mk:n ja toimistoapulaiset G. Alopaeus 2,150 mk:n ja M. 
Tapanainen 1,740 mk:n kuukausipalkoin; sekä kansanpuisto-osastolle kas-
sanhoitaja G. Landgren 2,250 mk:n ja siirtolapuutarhaneuvojan apulainen 
E. Hakanpää 2,150 mk:n kuukausipalkoin; joista sihteerin apulainen Vartio-
vaara 3 kuukaudeksi, viranhaltijat Nummiala, Meuschen ja Frankenhaeuser 
enintään heinäkuun 1 p:ään 1941 ja muut enintään mainitun vuoden loppuun. 

Sairaslomaa virkasäännön mukaisin palkkaeduin myönnettiin apulais-
asemakaava-arkkitehti B. Aminoffille maaliskuun 15 p:n ja huhtikuun 
3 p:n väliseksi ajaksi ja asemakaavaosaston piirtäjälle A. Petterssonille 2) 
tammikuun 16 p:stä helmikuun 16 p:ään; maanmittaus- ja kartastotöiden 
osaston piirtäjille A. Erämiehelle 3) joulukuun 1 p:stä 1939 helmikuun 11 
p:ään 1940 ja I. Pitkäselle 4) joulukuun 7 p:stä 1939 helmikuun 18 p:ään 
1940; talo-osaston toimistoapulaisille J. Milanille 5) tammikuun 12 p:n ja 
20 p:n sekä tammikuun 23 p:n ja helmikuun 18 p:n väliseksi ajaksi, toimisto-
apulainen A. Kyllönen sijaisenaan helmikuun 7 p:stä 18 p:ään, ja M. Länsi-
vaaralle 6) tammikuun 23 p:n ja helmikuun 6 p:n väliseksi ajaksi edellä mai-
nittu Kyllönen sijaisenaan, hallikaitsija R. Lavilalle 7) marraskuun 30 
p:stä joulukuun 18 p: ään 1939 sekä hallipal veli ja R. Willille 8) tammi-
kuun 13 p:stä helmikuun 4 p:ään; ja kansanpuisto-osaston toimisto-apu-
laiselle E. Rantaselle 9) toukokuun ajaksi. 

Palkatonta virkalomaa lautakunta päätti myöntää seuraaville viran-
haltijoille: tonttiosaston insinöörille K. A. Laurilalle 10) elokuun 22 p:stä 
lukien toistaiseksi; asemakaavaosaston insinöörille A. Ruohtulalle 1V) tam-
mikuun 1 p:stä lukien toistaiseksi, toimistoapulainen T. Tähkävuorelle 12) 
tammikuun puolivälistä helmikuun loppuun, sijaisenaan tilapäinen piir-
täjä I. Kernen helmikuun ajan, ja insinööri V. Meriluodolle 13) elokuun 
16 p:stä lukien toistaiseksi; sekä maanmittaus-ja kartastotöiden osaston 
insinöörille L. Kärkkäiselle 14) joulukuun 1 p:n ja 8 p:n väliseksi ajaksi 
1940 ja v:n 1941 talvikuukausien aikana kolmeksi viikoksi. 

Kesälomat. Lautakunta päätti 15) hyväksyä ehdotuksen kiinteistötoi-
miston ylempien viranhaltijain kesälomiksi v. 1940 oikeuttaen toimisto-
päällikön tekemään siihen pienehköjä muutoksia. Muiden viranhaltijain 
kesälomien järjestäminen annettiin asianomaisten osastopäälliköiden tehtä-
väksi. 

Kalliinajanlisäykset. Kaupunginvaltuuston päätöksen 16) johdosta, joka 
koski kalliinajanlisäyksien myöntämistä työntekijöille ja eräille viranhaltija-
ryhmille, päätettiin17) niille tilapäisille viranhaltijoille, joiden toiminta ei 
ollut jatkuvaa, suorittaa ainoastaan kaupunginhallituksen myöntämät 18) 
kali iina j anlisäy kse t. 

Laskujen hyväksyminen. Laskujen ja maksumääräysten hyväksymisestä 
päätettiin 19), että toimistopäällikkö ja hänen estyneenä ollessaan apulais-
toimistopäällikkö hyväksyi 11 pääluokan I lukuun, VII luvun 1, 2, 5, 8 ja 

!) Kiint. lautak. 27 p. maalisk. 261 §. — 2) S:n 12 p. helmik. 85 §. — 3) S:n 
15 p. tammik. 10 § ja 12 p. helmik. 91 §. — \*) S:n 15 p. tammik. 11 § ja 12 p. 
helmik. 84 §. — 5) S:nl2 p. helmik. 161 §. — 6) S:n 12 p. helmik. 160 §. — 7 ) S:n 
15 p. tammik. 46 §. — 8) S:n 12 p. helmik. 152 ja 153 §. — 9) S:n 14 p. toukok. 
505 §. — 10) S:n 19 p. elok. 955 § ja 26 p. elok. 980 §. — «) S:n 15 p. tammik. 
8 §. — 12) S:n 15 p. tammik. 9 § ja 12 p. helmik. 83 §. — 13) S:n 19 p. elok. 
955 §. — 14) S:n 2 p. jouluk. 1,582 §. — 15) S:n 14 p. toukok. 469 §. — 16) Ks. 
tämän kert. s. 5. — 17) Kiint. lautak. 16 p. syysk. 1,073 §. — 18) Ks. tämän 
kert. s. 95. — 19) Kiint. lautak. 15 p. tammik. 4 § ja 29 p. heinäk. 845 §. 
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9 kohtiin sekä IX luvun 1 kohtaan kohdistuvat laskut, kaupunginagronoomi 
ja hänen estyneenä ollessaan apulaisagronoomi hyväksyi II lukuun sekä 
VII luvun 10 kohtaan kohdistuvat laskut ja allekirjoitti osaston shekki-
tilin shekit, kaupungingeodeetti ja hänen estyneenä ollessaan apulaisgeo-
deetti hyväksyi VII luvun 11 kohtaan kohdistuvat laskut, talo-osaston pääl-
likkö ja hänen estyneenä ollessaan apulaispäällikkö hyväksyi III luvun 1—48 
kohtiin sekä VII luvun 3, 4, 6 ja 7 kohtiin kohdistuvat laskut ja kansan-
puisto-osaston päällikkö ja hänen estyneenä ollessaan talo-osaston pääl-
likkö hyväksyi IV ja V lukujen sekä VI luvun 1—9 kohtiin kohdistuvat las-
kut. Vuoden lopussa vahvistettiin päätös v:n 1941 määrärahoista makset-
tavien laskujen hyväksymisestä ja maksumääräysten allekirjoittamisesta. 

Ratkaisemattomien asioiden luettelo. Vanhentuneina, ennenaikaisina tai 
jostain muusta syystä päätettiin 2) poistaa joukko lautakunnan kesken-
eräisten asioiden luettelossa marraskuun 1 p:nä olevia asioita. 

Herttoniemen tehdaskorttelien ja öljysatama-alueen rakennusjärjestys. 
Herttoniemen tehdaskorttelien ja öljysatama-alueen lopullisen rakennusjär-
jestysehdotuksen laatiminen päätettiin 3) antaa sen komitean tehtäväksi, 
jonka kiinteistölautakunta aikoinaan oli asettanut valmistelemaan alku-
peräistä rakennusjärjestysehdotusta. Laadittu ehdotus lähetettiin 4) sit-
temmin eräin muutoksin kaupunginhallitukselle. 

Ruotsista saadut lahjatalot. Päätettiin 5) asettaa rakennussuunnitteluko-
mitea käsittelemään kysymyksiä, jotka aiheutuivat Ruotsista saatujen lah-
jatalojen vastaanottamisesta. Komitean puheenjohtajaksi valittiin lauta-
kunnan puheenjohtaja Y. Harvia. 

Edustajat valiokunnissa y.m. Rakennusjärjestysehdotusta tarkastamaan 
asetettuun valiokuntaan valittiin 6) lautakunnan jäsen Grotenfelt edesmen-
neen Hellstenin tilalle. 

Kaupungingeodeetti E. Salonen määrättiin7) kiinteistölautakunnan 
puolesta edustamaan kaupunkia eräissä katselmustoimituksissa. 

Talo-osaston päällikkö S. Puranen valittiin 8) edustajaksi komiteaan, 
joka asetettiin suunnittelemaan rottien hävittämistä kaupungista. 

Ansiomerkin antaminen. Maanmittaus- ja kartastotöiden osaston vaa-
kitsijalle A. L. Vuoristolle lautakunta päätti9) hankkia Keskuskauppaka-
marin kultaisen ansiomerkin diploomeineen hänen erotessaan Helsingin 
kaupungin palveluksesta 44 vuotisen toimintansa jälkeen. 

Talousarvioehdotus. Kiinteistölautakunnan v:n 1941 talousarvioehdo-
tuksen lautakunta päätti10) lähettää kaupunginhallitukselle. 

Kansanpuistojen v:n 1941 talousarvioehdotusta tarkastamaan lauta-
kunta päätti11) asettaa jaoston valiten siihen jäsenensä Kallian, Turusen 
ja Gröndahlin, ensiksi mainitun puheenjohtajana. 

Säästöarviolaskelma. Kiinteistölautakunnan säästöarviolaskelma loka-
kuun 10 p:ltä 1940 päätettiin12) lähettää rahatoimistolle. 

Takauksen hyväksyminen. Esitettyjä takuusitoumuksia vuokramaksun 
suorittamisen vakuudeksi hyväksyttiin 5 tapauksessa13). 

Kiint. lautak. 23 p. jouluk. 1,650 §. — 2) S:n 8 p. huhtik. 268 §. — 3) S:n 
10 p. kesäk. 682 § ja 1 p. heinäk. 735 §; ks. myös tämän kert. s. 206. — 4 ) Kiint 
lautak. 23 p. syysk. 1,122 §. — 5) S:n 3 p. kesäk. 598 §. — 6) S:n 29 p heinäk 
847 §. — 7) S:n 12 p. elok. 920 §. — S:n 9 p. jouluk. 1,584 §. — •) S:n 14 p' 
lokak. 1,216 §. — io) S:n 26 p. elok. 981 §. — n ) S:n 15 p. heinäk 819 § — 
12) S:n 14 p. lokak. 1,220 §. — 13) S:n 6 p. toukok. 444 §, 16 p. syysk 1 076 ia 
1,117 §, 2 p. jouluk. 1,525 § ja 16 p. jouluk. 1,646 § 
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Käyttövarat. Lautakunnan v:n 1940 käyttövaroista myönnettiin m.m. 
seuraavat määrärahat: 

6,181:70 mk kaupungin tilojen jakokustannuksia varten-1); 
25,000 mk Reijolan alueen asemakaavan laatimista varten 2); 
370 mk ansiomerkin hankkimiseksi 40-vuötisesta työstä rakennusmes-

tari A. L. Vuoristolle 3); • 
10,000 mk Suomen punaisen ristin invaliidiomakotialueella Pitäjän-

mäellä olevan laskuoj an syventämistä varten 4); 
400 mk insinööri E. A. Malmille palkkioksi Huopalahden suon turpeen-

laadun tutkimisesta sekä 
8,000 mk joulukuusien pystyttämiseksi Senaatintorille, Hakaniemen-

torille ja Arkadian kortteliin n:o 198 6). • 
Esityksiä kaupunginhallitukselle tehtiin m.m. asioista, jotka koskivat: 

määrärahojen ylittämistä ja siirtämistä 7); eläkkeiden, ikäkorotusten, hau-
tausavun y. m. myöntämistä 8); toimenpiteitä tilapäisen työvoiman palk-
kaamiseksi sekä eräiden viranhaltijain vapauttamiseksi sotapalveluksesta 
toimistotyöhön 9) ; Pakilan- eli Lepolantien jatkamista varten tarvittavan 
maa-alueen hankkimista kaupungille 10); kaupunginvaltuuston v. 1939 vah-
vistamien töntinmyyntiehtojen muuttamista u ) ; sekä eräiden XII kaupun-
ginosan tonttien katuosuuksien kunnossapitovelvollisuutta 12). 

Lausuntoja kaupunginhallitukselle annettiin m.m. asioista, jotka koski-
vat: katutöitä Munkkiniemen yhdyskunnan alueella 13); Helsingin—Por-
voon maantietä varten tarvittavan maan pakkolunastamisen yhteydessä 
kaupungille esitettyjä korvausvaatimuksia14); kaupungille tehtyjä maa-
alueiden myyntitarjouksia15).; palkankorotuksia 16); kaupungin autojen va-
rustamista puu—ja puuhiilikaasuttimilla17); Bredvik RN l 5 nimisen tilan 
käyttämistä pika-asutustarkoituksiin 18); retkeilylautakunnan perustamista 
Helsingin kaupunkiin19); kaupungin ja rautatiehallituksen välistä aluevaih-
toa20), Ruotsista saatujen lahja talojen luovutusehtoja21); maksun suorit-
tamista kaupungille v:n 1939—40 sodassa kaatuneiden sankarihaudoista 22); 
vuokra-autojen rekisteröintiä 23); Strömberg oy:n ja kaupungin välisiä raja-
järjestelyjä 24); sekä raitiotie- ja omnibuslippujen hintoja 25}. 

2. Kiinteistötoimiston tonttiosaston toimialaan kuuluvat asiat 

Tonttien myyntiluettelo. Lautakunta päätti26) hyväksyä luettelon v. 1940 
myytävistä tonteista alistaen päätöksensä kaupunginhallituksen vahvistet-
tavaksi. 

i) Kiint. lautak. 12 p. helmik. 87 §, 1 p. heinäk. 731 §, 11 p. marrask. 
1,403 § ja 25 p. marrask. 1,486 §. — 2) S:n 29 p. huhtik. 400 §. — 3) S:n 30 p 
syysk. 1,151 § . — 4) S:n 2 p. jouluk, 1,520 §. — 5) S:n 16 p. jouluk. 1,609 § .— 
6) S:n 16 p. jouluk. 1,613 §. — 7 ) S:n 12 p. helmik. 88, 89 ja 90 § ja 2 p jouluk 
1,522 ja 1,523 §. — S:n 11 p. maalisk. 175 §, 27 p. maalisk. 230 §, 27 p. tou-
kok. 543 ja 549 §, 10 p. kesäk. 639 §, 1 p. heinäk. 734 §, 29 p , heinäk 848 § 
12 p. elok. 919 §, 16 p. syysk. 1,075 §, 23 p. syysk. 1,123 § ja 18 p. marrask. 
1,440 §. — 9) S:n 27 p. maalisk. 234 § ja 22 p. huhtik. 356 §. —1 0) S:n 9 p syysk 
1,034 §. — ii) S:n 7 p. lokak. 1,195 §. — i2) S:n 18 p. marrask. 1,441 §. — i3) S:n 
12 p. helmik. 78 §. —1 4) S:n 11 p. maalisk. 177 §. — 15) S:n 15 p. huhtik 320 § 

p- m a r r a s k - 1»356 §. — 16) S:n 15 p. heinäk. 821 §. _ i7) S:n 2 p syysk 
'?oc 1 j a 9

2 < P-o y y s k - W33 § . — " ) S:n 23 p. syysk. 1,124 §. — S:n 23 p. syysk. 1,125 §• ~ 20) S:n 14 p. lokak. 1,219 §. - 2i) S:n'15 p. lokak.1,232 §. - 22) S:n 

« l0ka25\ - 23) S : n 2 1 P- l o k a k - ^ 2 6 2 §• ~ u) S - n 11 P- marrask. I ' 4 0 } §:— ) S : n 1 1 P- marrask. 1,402 §. —2 6) S:n 12 p. helmik. 125 §; ks myös taman kert. s. 129. j 


