
•346 III. Kiinteistölautakunta 

Jorvaksen tien leventämistä Lauttasaaren sillan ja Westendin välillä1), 
aluevaihtoa kaupungin ja Kaivopuiston tontin n:o 22 omistajien kesken 2), 
Etu-Reijolan alueen asemakaavaehdotusta3), alueen varaamista pika-
asutusta varten Pirkkolan omakotialueen tienoilta 4), ullakkokerrosten 
sisustamista eräissä kortteleissa5), rakennusluvan myöntämistä Munkki-
niemen korttelin n:o 14 a tonteille n:ot 8, 9, 11, 12 ja 136), korttelissa 
n:o 294 sijaitsevien asuntotonttien tontti- ja rakennusrajoja 7), tilusvaih-
toa Pukinmäellä8), korttelin n:o 76 Lönnrotinkadun tontilla n:o 7 sijait-
sevan asuinrakennuksen uudelleen rakentamista9), Käpylän korttelin n: o 
835 luovuttamista Sosiaalinen asuntotuotanto oy:lle10), korttelin n:o 340 
tonttien n:ot 19 ja 37 pihojen korkeuksia11), luvan myöntämistä linja-
autoliikenteen harjoittamiseksi12), sekä toimenpiteitä Huopalahden suon 
kuivattamiseksi13). 

5. Kiinteistötoimiston maanmittaus- ja kartastotöiden osaston toimialaan 
kuuluvat asiat 

Tonttijakokartat. Lautakunta päätti kaupunginhallitukselle puoltaa 
seuraavia kortteleita koskevien tonttijakokarttojen hyväksymistä: I I I 
kaupunginosan korttelia n:o 46 14), IV kaupunginosan kortteleita n:ot 163, 
215 a, 215 b ja 215 c 15), VII kaupunginosan kortteleita n:ot 101 ja 102 16), 
XI I kaupunginosan korttelia n:o 352 17) , XV kaupunginosan kortteleita n:ot 
610—612, 614 ja 616—620 18), XXII kaupunginosan kortteleita n:o 532 19), 
n:ot 538 ja 53920) sekä n:ot 530, 531, 533, 540, 542, 545, 554, 555, 557 ja 
582 21), XXII I kaupunginosan kortteleita n:ot 668 ja 669 22) sekä XXV 
kaupunginosan, Käpylän, kortteleita n:ot 891 ja 892 23). 

Puodinkylän kartta. Päätettiin24) anomuksesta luovuttaa jäljennös 
Puodinkylän kartasta pankkiiriliike Ane Gyllenberg ab. nimiselle yhtiölle 
3,500 mk:n korvauksin. 

Käyttövarat. V:n 1940 käyttövaroistaan lautakunta päätti myöntää 
m.m. seuraavat määrärahat: 

8,627:45 mk palkan suorittamiseksi kesäloman ajalta eräille viranhalti-
joille 25); 

10,000 mk maanporausvälineiden hankkimiseksi maanmittaus- ja kar-
tastotöiden osastolle 26); sekä 

606:25 mk sairasavun myöntämiseksi mittausapulainen V. S. Turpei-
selle27). 

Esityksiä kaupunginhallitukselle annettiin m.m. asioista, jotka koskivat: 
rajaselvittelyä Talin kylässä n.s. Kröckelin palstan ja kaupungin omista-

Kiint. lautak. 12 p. elok. 936 §. — 2) S:n 19 p. elok. 967 §. — 3) S:n 19 p. 
elok. 968 §. — 4) S:n 26 p. elok. 996 §. — 5 ) S:n 22 p. huhtik. 371 §, 21 p. lo-
kak. 1,289 §, 4 p. marrask. 1,391 §, 11 p. marrask. 1,424 §, 2 p. jouluk. 1,559 § ja 
16 p. jouluk. 1,629 §. — 6) S:n 4 p. marrask. 1,390 §. — 7) S:n 11 p. marrask. 
1,425 §. — 8) S:n 18 p. marrask. 1,466 §. — 9) S:n 18 p. marrask. 1,470 §.• — 
10) S:n 2 p. jouluk. 1,560 §. — u ) S:n 16 p. jouluk. 1,630 §. — 12) S:n 23 p. 
jouluk. 1,666 §. — 13) S:n 23 p. jouluk. 1,667 §. — 14) S:n 3 p. kesäk. 620 §, — 
15) S:n 2 p. jouluk. 1,580 §. — 16) S:n 15 p. heinäk. 840 §. — 17) S:n 12 p. elok. 
937 §. — 18) S:n 8 p. huhtik. 287 §. — 19) S:n 9 p. syysk. 1,056 §. — 20) S:n 
9 p. syysk. 1,057 §. — 21) S:n 28 p. lokak. 1,344 §. — 22) S:n 27 p. maalisk. 
247 §. — 23) S:n 28 p. lokak. 1,345 - 24) S:n 25 p. marrask. 1,510 —2 5) S:n 
3 p. kesäk. 621 § , 1 2 p. elok. 941 §, 26 p. elok. 998 §, 23 p. syysk. 1,135 §, 30 p. 
syysk. 1,178 §, 28 p. lokak. 1,346 § ja 18 p. marrask. 1,471 §. — 26) S:n 25 p. 
marrask. 1,509 §. — 27) S:n 23 p. jouluk. 1,669 §. 
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man alueen välillä; Tuomarinkylän tilojen n:ot 1—7 yhdistämistä Tuo-
marinkylän kartano nimiseksi tilaksi1); sekä Helsingin matkailukartan 
myyntioikeutta 2). 

Lausuntoja kaupunginhallitukselle annettiin m.m. asioista, jotka koski-
vat: Helsingin kaupungin kartan myyntioikeutta ja kartan liittämistä 
uuteen puhelinluetteloon 3); palkanmaksusuorituksia reservin kertausharjoi-
tusten ajalta4); Oulunkylän rakennussuunnitelman paaluttamista5); sekä 
Puodinkylän vesialueen jakoa6). 

6. Kiinteistötoimiston talo-osaston toimialaan kuuluvat asiat 
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 -
ne i s to v u o k r a t t i i n . 

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

II kaupunginvou-
din konttorin 
tarkkailuosasto7) 

Poliisilaitoksen o-
soite- ja passi-
toimisto 8) 

Kansanhuol tolau-
takunta 9) 

S:n 10) 

S:n ii) 

Lastentarhan joh-
tokunta 12) 

Puhtaanapitolai-
tos 13) 

Väestönsuoj elu-
keskus 14) 

Reserviläisten 
vuokra velko j en 
järjestely lauta-
kunta 

Ulosottolaitoksentark-
kaaja Y. Jansson 

Helsingin kirjatyönte-
kijäin yhdistys 

Atlas pankki 

Helsingin meijeriliike 
oy. 

Helsingin työväenyh-
distys 

Ab. Helsingfors salu-
hallar 

Ammattienedistämis-
laitos 

Uimahalli ov. 

Julius Tallberg oy. 

Turuntie n:o 16 A 

Siltavuorenkatu 
n:o 10 

Hallituskatu n:o 17 

Turuntie n:o 12 

Paasivuorenkatu 
n:o 5 

Unioninkatu n:o 15 

Töölönkatu n:o 28 

Yrjönkatu n:o 21B 

Aleksanterinkatu 
n:o 21 

1939, jouluk. 5 

1939, jouluk. 8 

fl940, helmik. 24 
\1940, kesäk. 1 
1940, marrask. 1 

1940, marrask. 1 

1940, kesäk. 1 

1940, helmik. 5 

1939, jouluk. 1 

1940, marrask. 1 

1940, kesäk. 1 
Vuokrasopimus 

voimassa 
toistaiseksi 

1940, kesäk. 1 
1941, kesäk. 1 
1941, kesäk. 1 sen 

jälk. 1 kk. irtis. 
jälk. ellei sitä 
irtis. viimeis-
tään huhtik. 
v. 1941 

1940, marrask. 12 

3 kk. irtis. jälk. 

1940, maalisk. 16 

1940, helmik. 29 

1942, kesäk Isen 
jälk. vuod. 
kerr. ja irtis. 
tammik. 

1,600 

5,000 

13,050 
11,600 
1,800 

4,800 
vuokra-

kaudelta 
2,000 

1,280 

184,500 
vuokra-

kaudelta 
8,500 

Vuokrasopimusten jatkaminen. Kaupungin virastoja ja laitoksia varten 
vuokrattuja huoneistoja koskevia vuokrasopimuksia lautakunta päätti 
jatkaa 19 tapauksessa16). 

!) Kiint. lautak. 25 p. marrask. 1,508 §. — 2) S:n 30 p. jouluk. 1,685 §. — 
3) S:n 12 p. elok. 938 ja 939 § . — 4 ) S:n 12 p. elok. 942 §, 15 p. lokak. 1,246 § ja 
28 p. lokak. 1,343 §. — 5) S:n 26 p. elok. 999 §.' — 6) S:n 15 p. lokak. 1,245 §. — 
7) S:n 12 p. helmik. 137 §. — 8) S:n 15 p. tammik. 54 §. — 9 ) S:n 11 p. maalisk. 
210 §. — 10) S:n 28 p. lokak. 1,349 §. — n ) S:n 28 p. lokak. 1,350 § ja 4 p. mar-
rask. 1,393 §. — 12) S:n 27 p. maalisk. 252 § ja 8 p. huhtik. 297 §. — 1 3 ) S:n 12 p. 
helmik. 138 § ja 27 p. maalisk. 259 §. — S:n 8 p. huhtik. 315 §. — 15) S:n 28 p. 
lokak. 1,348 §. — 16) S:n 11 p. maalisk. 204, 205, 206, 207 ja 208 §, 27 p. maa-
lisk. 253, 256, 257 ja 258 §, 8 p. huhtik. 296, 298, 299 ja 301 §, 15 p. huhtik. 345 §, 
22 p. huhtik. 379, 380 ja 381 § ja 27 p. toukok. 573 ja 574 §. 




