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n:o 56 maksuehtoja 1); Tarvon saaren palaneen sillan uudestaanraken-
tamista2); oman sähkölaitoksen rakentamista olympiakylän Lämpö-
keskus oy:n lämpökeskuksen yhteyteen sekä lainan myöntämistä tä tä 
tarkoitusta varten3); kaupungin osallistumista asunto- ja rakennus-
messuihin4); eräitä tehdastontteja koskevia ostotarjouksia5); katu-
töitä Vallilassa6); rakennustoiminnan aikaansaamista vähävaraisten 
lapsirikkaiden perheiden asuntokysymyksen helpottamiseksi7); Salmi-
saaren korttelin n:o 784 vuokraehtoja ja asemakaavaa 8); Oulunkylän 
yhteiskoulua varten vuokratun huvila-alueen Kumpu n:o 6 vuokra-ajan 
pidentämistä 9); tonttien luovutusehtoja XXI eli Hermannin kaupungin-
osassa10); sekä toimenpiteitä romunkeräyslaatikoiden asettamiseksi eri 
puolille kaupunkia1 1). 

3. Kiinteistötoimiston maatalousosaston toimialaan kuuluvat asiat 

Vuokralle annetut viljelyspalstat. Kiinteistölautakunta vuokrasi seuraa-
vat viljelyspalstat alla mainituille vuokraajille: 

Vuotuinen 
Vuokraaja Vuokrakausi vuokra-

Alue Vuokraaja päättyy maksu, 
mk 

Haaga, Isonniityn viljelys- Työntekijä V. Lappalainen 12) 1940, jouluk. 31 750 
palstat n:ot 0.3 2 ja 0.3 3, n. sen jälk. vuod. 
1.46 ha kerr. 3 kk. irtis. 

jälkeen 
S:n s:n viljelyspalsta n:o 19, Ajuri A. Lilja 13) 1940, jouluk. 31 200 

n. 0 . 9 i ha sen jälk. vuod. 400 
kerr. 3 kk. irtis. 
jälkeen 

S:n kortt. n:o 63, n. 0. 2 6 ha:n Puutarhuri E. Johansson 14) 3 kk. irtis. jälkeen 1,320 
suuruinen alue 

Herttoniemen kylä, Bätvik Valokuvaaja E. Lahtinen 15) 1942, jouluk. 31 500 
RN l3 nimisestä tilasta n. sen jälk. vuod. ha:lta 
0.25 ha:n suuruinen alue kerr. 3 kk. irtis. 700 

jälkeen ba:lta 
S:n Mäkelä RN 4 nimisestä Suutari P. Pulkkinen 16) 1941, jouluk. 31 320 

tilasta n. 0.4ha:n suuruinen 
Suutari P. Pulkkinen 16) 

sen jälk. vuod. 
viljelysalue kerr. 3 kk. irtis. 

jälkeen 
Herttoniemi, 1 ha:n suurui- Sekatyöntekijä K. V. Holm- 1940, jouluk. 31 550 

nen viljelysalue berg 17) sen jälk. vuod. 650 nen viljelysalue 
kerr. 3 kk. irtis. 
jälkeen 

Kulosaari, n. 1 ha:n suurui- Insinööri K. Kuoppamäki18) 1941, jouluk. 31 500 
nen nurmikkokaistale 

Insinööri K. Kuoppamäki18) 
sen jälk. vuod. 
kerr. 3 kk. irtis. 
jälkeen 

Kiint. lautak. 1 p. heinäk. 758 §. — 2) S:n 15 p. heinäk. 822 §. — 3) S:n 
15 p. tammik. 22 ja 27 § ja 5 p. elok. 886 §. — 4) S:n 5 p. elok. 893 §. — 5) S:n 
16 p. syysk. 1,086 §, 23 p. syysk. 1,129 §, 30 p. syysk. 1,166 §, 28 p. lokak. 
1,317 ja 1,318 § ja 11 p. marrask. 1,405 §. — 6) S:n 7 p. lokak. 1,201 §. — 
7) S:n 14 p. lokak. 1,222 §. — 8) S:n 21 p. lokak. 1,263 §. — 9) S:n 28 p. lokak. 
1,323 §. —1 0) S:n 28 p. lokak. 1,331 §. — u ) S:n 18 p. marrask. 1,443 §. —1 2) S:n 
5 p. elok. 902 §. — 13) S:n 5 p. elok. 903 §. — 14) S:n 5 p. elok. 899 §. — 15) S:n 
2 p jouluk 1,545 §. — 16) S:n 2 p. jouluk. 1,546 §. — 17) S:n 29 p. huhtik. 420 §. — 
18) S:n 5 p. elok. 901 §. 
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Alue Vuokraaja 
Vuokrakausi 

päättyy 

Vuotuinen 
vuokra-
maksu, 

mk 

Malmin kylä, n. 0. 5 ha:n suu-
ruinen viljelysalue 

S:n n. O.37 ha:n suuruinen 
Karhusuont ienni itty 

S:n Porvoontien tontti n:o 61 

S:n Stensböle RN 1 ja Pähls 
RN l4 nimisistä tiloista n. 
2.2 3 ha:n suuruinen vilje-
lysalue 

Oulunkylä, n. 1.5 ha:n suu-
ruinen alue 

S:n n. 4.6 5 ha:n suuruinen 
vuokra-alue n:o 13 

Pakila, Alkutien tontista n:o 
90 n. O.2 ha 

Tapaninkylä, Brännas RN 
1010 nimisestä tilasta n 
0.6 ha:n suuruinen pelto-
alue 

Puutarhuri A. H. Ahlberg 

Rouva A. Linnamäki 2) 

Neiti H. S. Wolt3) 

Maanviljelijä V. Bollström4) 

Puutarhuri J. Jarlund 5) 

Herra Y. A. Grönroos6) 

Työntekijä P. A. Lindström 7) 

Vanginvartija J. Luukko 8) 

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

1941, jouluk. 31 
sen jälk. vuod. 
kerr. 3 kk. irtis. 
j älkeen 

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

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

1941, jouluk. 31 
sen jälk. vuod. 
kerr. 3 kk. irtis. 
jälkeen 

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

1941, jouluk. 31 
sen jälk. vuod. 
kerr. 3 kk. irtis. 
jälkeen 

1941, jouluk. 31 
sen jälk. vuod. 
kerr. 3 kk. irtis. 
jälkeen 

Karhusuontienniityn edellä mainittu palsta vuokrattiin 9) rouva A. Linna-
mäelle ehdoin, että kaupungille oli varattava oikeus saada vetää Malmin 
sairaalan viemäri vuokra-alueen halki ilman että vuokraaja tämän takia 
oli oikeutettu vuokran alennukseen tai korvauksiin. 

Munkkiniemen perunapalstat. Lautakunta päätti10) ilmoittaa maatalous-
osastolle, että Munkkiniemen rakennustonteilla olevista kaikista peruna-
palstoista kertyneet vuokratulot oli siirrettävä tonttiosaston vastaavalle 
tilille. 

Alueen luovuttaminen Helsingin suojeluskuntapiirin varastoparakkien 
rakentamista varten. Lautakunta päätti u j luovuttaa Helsingin suojeluskun-
tapiirin käytettäväksi n. 2.5 ha:n suuruisen alueen Tuomarinkylän Taka-
Risulan metsämaastosta varastoparakkien rakentamista varten tammi-
kuun 1 p:stä 1941 lukien 5 vuodeksi ollen vuokraajalla kuitenkin oikeus irti-
sanoa sopimus viimeistään 3 kuukautta ennen kunkin kalenterivuoden lop-
pua, jolloin sopimus lakkasi seuraavan vuoden alusta, 3,000 mk:n vuokrin 
v. 1941, 2,500 mk:n vuokrin v. 1942, 2,000 mk:n vuokrin v. 1943, 1,500 mk:n 

Knnt. lautak. 17 p. kesäk. 700 §. — 2) S:n 29 p. heinäk. 864 § ja 16 p 
syysk. 1,092 §. — 3) S:n 16 p. syy^k. 1,101 §. — 4j S:n 16 p. syysk. 1,102 § — 
5) S:n 11 p. marrask. 1,417 §. — 6) S:n 15 p. huhtik. 330 §. — 7) S:n 5 p elok 
898 §. — 8) S:n 23 p. jouluk. 1,662 §. — 9) S:ii 29 p. heinäk. 864 § ja 16 p syysk' 
1,092 §. — Tonttij. 1 p. heinäk. 202 §. — «) Kiint. lautak. 2 pl jouluk. 1,555 §' 
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vuokrin v. 1944 ja 1,000 mk:n vuokrin v. 1945 ollen vuokra kunkin vuokra-
vuoden alussa etukäteen maksettava. Vuokraajalla oli oikeus kaataa alueel-
taan puita, mikäli se oli aivan välttämätöntä, ehdoin, että se lunasti ne 
maatalousosaston laskutuksen mukaan tai jätti ne karsittuna maatalous-
osastolle. Alueen rajojen lopullinen määrääminen päätettiin jättää vuokraa-
jan ja maatalousosaston yhdessä tehtäväksi. 

Alueen vuokraaminen Puodinkylästä. Lautakunta päätti vuokrata 
everstiluutnantti M. Sauriolle Puodinkylän tilaan Orrbacka RN 2294 kuu-
luvan n. 0.5 ha:n suuruisen alueen räjähdysaineita käsittelevää teollisuutta 
varten syyskuun 1 p:stä 1940 syyskuun 1 p:ään 1945, 5,000 mk:n vuosi-
vuokrin. 

Ampumarata-alueen vuokraaminen Viikinmäestä. Gammelstadens skydds-
kår nimiselle suojeluskunnalle vuokrattiin 2) sen ampumarata-alueena 
pitämä n. O.o* ha:n suuruinen Helsingin pitäjän Viikin kylän Viikinmäki 
n:o 2 nimiseen tilaan kuuluva maa-alue kertomusvuodeksi ja edelleen vuo-
deksi kerrallaan 3 kuukauden irtisanomisajoin 100 mk:n vuosivuokrin. 

Oikeus kioskiruokalan pitämiseen.] Lautakunta päätti3) myöntää rouva 
A. Martensille oikeuden pitää kioskiruokalaa Herttoniemessä lokakuun 1 
p:stä lukien 6 kuukauden irtisanomisajoin 250 mk:n kuukausivuokrin. 
Vuokraajan ja kaupungin välinen huhtikuun 3 p:nä 1933 tehty sopimus kios-
kin pitämisestä päätettiin purkaa syyskuun 30 p:stä lukien. 

Munkkiniemen pajarakennus päätettiin4) anomuksesta vuokrata E. 
Hellgren nimiselle toiminimelle lokakuun 1 p:stä lukien 3 vuodeksi 3,600 
mk:n vuosivuokrin erinäisin ehdoin. 

Kalastusoikeus. Lautakunta päätti 5) vuokrata edelleen kuluvaksi vuo-
deksi kalastaja A. V. Kortelaiselle Espoon pitäjän Bredvikin yksinäistilan 
RN l5 kalavedet entisin ehdoin paitsi epäämällä jäänotto-oikeuden sekä 
Leppävaaran tilan kalastusoikeuden edelleen kuluvaksi vuodeksi työmies 
J. Lindströmille 400 mk:n vuokrin. 

Sähkölinja Tomtbackan muuntajasta Vantaanjoelle. Lautakunta päätti6) 
uusia herrojen Fr. Örthénin ja B. Seleniuksen kanssa tehdyn sopimuksen 
sähkölinjan vetämisestä Tomtbackan muuntajasta Vantaanjoelle entisin 
ehdoin v:ksi 1941—45. 

Helsingin golfiklubin ja kaupungin välinen vuokrasopimus. Helsingin 
golfiklubin ja kaupungin välistä vuokrasopimusta päätettiin 7) jatkaa 5 
vuodella tammikuun 1 p:stä 1941 lukien entisin vuokraehdoin. 

Fastholmaa koskevan vuokrasopimuksen muuttaminen. Uuniseppä V. 
Levanderin kanssa v. 1936 tehty8) vuokrasopimus, jolla hänelle oli vuok-
rattu n. 2 ha:n suuruinen Fastholma niminen alue Helsingin pitäjän Hertto-
niemen kylän Båtvik nimisestä tilasta RN l3 1,400 mk:n vuosivuokrin, pää-
tettiin 9) muuttaa siten, että aluetta v:n 1941 alusta lukien laajennettiin 
2—2.5 ha:lla vuokran jäädessä aikaisemmin vuokratusta osasta entiselleen, 
mutta määrättiin 500 mk:ksi ha:lta lisäalueesta v. 1941—43 ja sen jälkeen 
700 mk:ksi ha:lta muiden vuokraehtojen pysyessä entisellään. 

Haagan n.s. Karhuniityn vuosivuokra päätettiin10) alentaa vuoden alusta 
lukien 200 mk:lla eli 2,000 mk:aan. 

Knnt. lautak. 19 p. elok. 963 §. — 2 ) S:n 15 p. tammik. 39 §. — 3 ) S:n 16 p. 
syysk. 1,094 §. — *) S:n 16 p. syysk. 1,098' §. — *) S:n 15 p. tammik. 40 § ja 
11 p. maalisk. 195 §. — •) S:n 18 p. marrask. 1,461 §. — 7) S:n 15 p. huhtik. 

8 L K s - v : n 1 9 3 6 k e r t - s- 2 5 9 - — 9) K i i n t - lautak. 11 p. marrask. 1,419 §. —io ) S:n 27 p. toukok. 563 § 
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Vuokrajärjestelyt. Lisäksi tehtiin joukko päätöksiä x), jotka koskivat 
erilaisia vuokramaksujärj estelyjä, vuokraoikeudensiirtoja y.m. 

Tuurholman ja Stansvikin tien korjaus y.m. Lautakunta päätti2), että 
Tuurholman ja Stansvikin tien korjaustyöt teetetään köyhäinhoidon va-
rassa olevilla työttömillä oikeuttaen kaupunginagronoomin allekirjoitta-
maan maksumääräykset Kiinteistöjen pääluokan Erinäiset menot nimisen 
luvun tililtä Erinäisten kaupungin tiloilla olevien yleisten teiden kunnosta-
mista varten, kiinteistölautakunnan käytettäväksi. Samoin oikeutettiin 3) 
kaupunginagronoomi hyväksymään Puodinkylän päärakennuksen korjausta 
varten myönnetystä määrärahasta suoritettavat laskut. 

Talin tallin vahingoittamisesta tuleva korvaus. Rouva K. Ritter oikeu-
tettiin 4) perimään korvaus sotilasviranomaisilta Talin tallin sisustuksen 
vahingoittamisesta. 

Palkan suorittaminen itsenäisyydenpäivältä. Metsätyöntekijä H. Lehto-
selle, jonka työ maatalousosaston hakkuutöissä päättyi joulukuun 5 p:nä, 
päätettiin 5) suorittaa palkka itsenäisyydenpä!vältä. 

Käyttövarat. V:n 1940 käyttövaroistaan lautakunta päätti6) myöntää 
m.m. 25,000 mk yhden maatalousosaston kuorma-auton varustamiseksi 
puukaasuttimella. 

Esityksiä kaupunginhallitukselle tehtiin m.m. asioista, jotka koskivat: 
maatalousosaston metsänhakkuu- y.m. töitä7); palkanmaksusuorituksia 8); 
kaupunginagronoomin valtuuttamista edustamaan kaupunkia Helsingin 
lähiympäristön tiekunnissa, manttaalikunnissa y.m.9); hevosten ostoa maa-
talousosaston hoidossa oleville tiloille10); soran kuljettamista Fallkullan 
sorakuopista Tapanilan urheilukentälle11); korjaustöitä Fallkullan ja Puodin-
kylän tilojen päärakennuksissa 12); viemärin rakentamista Malmin sairaala-
alueelta Vantaanjokeen13); vuokravelkojen peruuttamista14); n.s. Vihdin 
tien tietöiden jatkamista 15); sekä kaupungin työntekijäin lomasäännön 
tulkitsemista kaikki maatalousosaston työntekijät käsittäväksi 16). 

Lausuntoja kaupunginhallitukselle annettiin m.m. asioista, jotka koski-
vat: lisätietojen antamista Helsingin maalaiskunnan tutkijalautakunnalle 
taksoituksen perusteena oleviin tuloilmoituksiin liittyvistä seikoista 17); 
Toivolan koulukodin viljelysalueiden laajentamista18); Tuurholman tien 
kunnostamista19); vuokramaksujärj estelyjä 20); peltoalueen varaamista vil-
jelyspalstatoimikunnan käytettäväksi21); eläkeanomuksia 22); polttoturpeen 
saantimahdollisuuksia kaupungin mailla23); köyhäinhoidon varassa olevien 
työttömien palkkojen korottamista tilapäisissä metsätöissä24) kokeilu-

*) Kiint. lautak. 27 p. toukok. 564 §, 5 p. elok. 897 §, 15 p. lokak. 1,240 §, 
18 p. marrask. 1,463 §, 2 p. jouluk. 1,544 § ja 23 p. jouluk. 1,664 ja 1,665 §. — 
2) S:n 15 p. lokak. 1,234 §. — 3) S:n 2 p. jouluk. 1,581 §. — 4) S:n 11 p. mar-
rask. 1,422 §. — 5 ) S:n 23 p. jouluk. 1,663 §. — 6 ) S:n 26 p. elok. 995 §. — 7) S:n 
15 p. tammik. 42 ja 44 §, 11 p. maalisk. 197 §, 27 p. maalisk. 245 §, 15 p. lo-
kak. 1,235 § ja 2 p. jouluk. 1,550 ja 1,551 §. —8) S:n 12 p. helmik. 129 §, 29 p. 
heinåk. 866 § ja 18 p. marrask. 1,464 §. — 9) S:n 11 p. maalisk. 198 §. — 10) S:n 
17 p. kesåk. 699 §. — S:n 17 p. kesåk. 727 §. — 12) S:n 29 p. heinåk. 862 §, 
26 p. elok. 994 §, 15 p. lokak. 1,236 § ja 28 p. lokak. 1,335 § sekå maatalousj. 
22 p. elok. 4 §. — 13) Kiint. lautak. 5 p. elok. 896 §. — 14) S:n 5 p. elok. 900 § 
ja 2 p. jouluk. 1,553 §. — 15) S:n 28 p. lokak. 1,334 §. — 16) S:n 18 p. marrask. 
1,465 § ja 2 p. jouluk. 1,547 §. — 17) S:n 15 p. tammik. 34 §. — 18) S:n 15 p. 
tammik. 36 §. — 19) S:n 15 p. tammik. 37 §. —2 0) S:n 15 p. tammik. 43 § ja 27 p. 
maalisk. 244 §. — 21) S:n -29 p. huhtik. 421 §. — 22) S:n 27 p. toukok. 565 §, 16 p. 
syysk. 1,097 ja 1,099 §. _*«) S:n 10 p. kesåk. 661 §, 30 p. syysk. 1,173 § ja 15 p. 
lokak. 1.242 §. — 24) S:n 1 p. heinåk 760 §. . 
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johdon rakentamista Viikin muuntoasemalta Vanhankaupunginlahdessa 
olevaan luotoon x); metsästysoikeuden myöntämistä Vanhankaupungin-
lahdessa2); Munkkiniemen tallirakennuksen vuokraamista sikalaa var-
ten 3); sekä Terveen elämän edistämisyhdistys nimisen yhdistyksen maan-
vuokra-anomusta 4). 

4. Kiinteistötoimiston asemakaavaosaston toimialaan kuuluvat asiat 

Asemakaavan- ja tonttijaonmuutokset. Lautakunta päätti kaupungin-
hallitukselle puoltaa seuraavia kortteleita koskevia, asemakaavaosaston 
laatimia asemakaavan- ja tonttijaon muutosehdotuksia: II kaupunginosan 
korttelia n:o 41 5), I I I kaupunginosan korttelin n:o 51 tontteja n:ot 6 ja 126), 
IV kaupunginosan korttelin n:o 76 tonttia n:o 77) ja korttelin n:o 162 Annan-
kadun tontteja n:ot 32—36 8), VII kaupunginosan korttelin n:o 130 tonttia 
n:o 5 a9), IX kaupunginosan korttelin n:o 199 tonttia n:o 2210) ja samassa 
kaupunginosassa olevaa Kaivopuiston ran ta t i e t ä n ) , X kaupunginosan 
tehdaskorttelia n:o 29212), XII kaupunginosan kortteleita n:ot 371 ja 38113), 
XI I I kaupunginosan korttelia n:o 451 14) ja samassa kaupunginosassa 
sijaitsevaa yksityistä kreikkalais-katolista hautausmaata 15), XIV kaupun-
ginosan kortteleita n:ot 465 ja 491 14), korttelin n:o 517 tonttia n:o 15 16) ja 
Töölön sokeritehtaan aluetta 17), Humallahden ja Taivallahden alueella 
sijaitsevia puistoalueita 14), XXII kaupunginosan koulukorttelia n:o 559 18), 
korttelia n:o 690 19), tehdaskorttelin n:o 692 tonttia n:o 62 20) ja tehdaskort-
telien n:ot 694 ja 696 välistä aluetta21), sekä XXV kaupunginosan, Käpylän, 
korttelia n:o 840 22) ja kortteleita n:ot 821, 822, 835 ja 836 23). 

XXI kaupunginosan asemakaavaehdotuksen hyväksyminen. Lautakunta 
päätti24) omasta puolestaan hyväksyä Hermannin eli XXI kaupungin-
osan koskevan lopullisen asemakaavaehdotuksen ja lähettää sen kaupungin-
hallitukselle. 

Eräiden korttelien korkeussuhteet. Lautakunta päätti kaupunginhalli-
tukselle puoltaa asemakaavaosaston laatimien seuraavia kortteleita koske-
vien korkeustasopiirustusten hyväksymistä: IV kaupunginosan kortteleita 
n:ot 162 25) ja n:o 215 b 26), V kaupunginosan korttelia n:o 84 b 27), XII 
kaupunginosan kortteleita n:ot 384 28) ja 386 29), XIV kaupunginosan 
korttelia n:o 503 30), XV kaupunginosan kortteleita n:ot 609 31), 613 31), 
620 32) ja 621 31), XX kaupunginosan korttelia n:o 784 33), XXII kaupun-
ginosan kortteleita n:ot 532, 532 a ja 532 b34), n:ot 691—698 35), n:o 699 36) 

Kiint. lautak. 29 p. heinäk. 867 §. — 2) S:n 16 p. syysk. 1,095 §, 15 p. 
lokak. 1,237 §. — 3) S:n 15 p. lokak. 1,238 §. — 4) S:n 2 p. jouluk. 1,548 '§. — 
5) S:n 8 p. huhtik. 283 §. — 6) S:n 27 p. toukok. 567 §. —7) S:n 18 p. marrask. 
1,470 §. — 8) S:n 3 p. kesäk. 615 §. — 9) S:n 16 p. jouluk. 1,629§. —1 0) S:n 4 p. 
marrask. 1,383 §. — n ) S:n 3 p. kesäk. 613 §. — 12) S:n 12 p. helmik. 132 §. — 
13) S:n 12 p. elok. 932 §. — 14) S:n 12 p. elok. 933 § ja 19 p. elok. 964 §. — 15) S:n 
11 p. maalisk. 202 §. — 16) S:n 25 p. marrask. 1,503 §. — 17) S:n 8 p. huhtik. 
282 §.— S:n 7 p. lokak. 1,205 §. — 19) S:n 3 p. kesäk. 614 §. —2 0) S:n 25 p. 
marrask. 1,502 §. — 21) S:n 12 p. helmik. 131 §. —2 2) S:n 12 p. ihelmik. 130 § .— 
23) S:n 9 p. jouluk. 1,597 §. — 24) S:n 14 p. toukok. 478 §. — 25) S:n 22 p. huhtik. 
371 §. — 2«) S:n 2 p. jouluk. 1,557 §. — 27) S:n 9 p. jouluk. 1,598 §. — 28) S:n 
9 p. syysk. 1,050 §. — 29) S:n 2 p. jouluk. 1,558 §. — 30) S:n 19 p. elok. 966 §. — 

81) S:n 14 p. toukok. 480 §. — 32) S:n 4 p. marrask. 1,384 §. — 33) S:n 16 p. jouluk. 
1,632 §. — 34) S:n 15 p. lokak. 1,243 §. — 35) S:n 26 p. elok. 997 §. — 36) S:n 
5 p. elok. 905 § ja 12 p. elok. 934 §. 


