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vuokranalennusanomuksia y.m. vuokrasuhteita koskevia asioita mää-
räraha-anomuksia erilaisia katurakennus- y.m. töitä varten 2); valtiokont-
torin korvausobligatiotodistust en kelpaavaisuutta maksuvälineeksi3); tont-
tien rakennusvelvollisuuden täyttämistä koskevan määräajan pidentämis-
tä 4); yleishyödyllisen rakennusyhtiön perustamista 5); koulutontin vuok-
raamista Puodinkylästä 6); sekä paikan luovuttamista ruokailuparakkia 
varten 7). 

Lausuntoja kaupunginhallitukselle annettiin m.m. asioista, jotka koski-
vas: maksulykkäysanomuksia8); sähkölaitoksen voima-asema-alueen laajen-
tamista sekä tonttien varaamista laitoksen ala- ja muuntoasemia varten9); 
bensiinin jakelu- ja autohuoltoasemia koskevia vuokrasuhteita 10); tontin 
kauppahinnan postponoimista11); tonttien rakennusvelvollisuuden täyt tä-
mistä koskevan määräajan pidentämistä12); alueen vuokraamista kesätivo-
lia varten13); Arabia oy:n ja Wärtsilä-yhtymä oy:n lisäaluehankintoja14); 
ulkoilmakokouksia ja -juhlia koskevia järjestämislupa-anomuksia15); tont-
teja koskevia vuokraus- ja ostoanomuksia sekä tonttihintojen korotta-
mista16); korttelin n:o 167 Lauttasaarenkadun tontin n:o 2 osan lunastami-
sesta aiheutuneen korkoerän palauttamista ja koron suorittamista Mahogany 
oy:lle 17); paikan osoittamista väestönsuojaksi pohjois-Munkkiniemestä18); 
tontin luovuttamista kirkkoa varten korttelista n:o 621 19); vähävaraisten 
lapsirikkaiden perheiden asuntotalojen piirustusten hyväksymistä30); 
sekä tonttien varaamista kaupungin suomenkielisiä kansakouluja varten 21). 

3. Kiinteistötoimiston maatalousosaston toimialaan kuuluvat asiat 

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

Alue Vuokraaja 
Vuokrakausi vuokra-

Alue Vuokraaja päättyy maksu, 
mk 

Haaga, Isoniitty, viljelys- Maanviljelijä E. Virtanen 1941, jouluk. 31, 930 
palsta n:o 31, n. I.55 ha sen jälk. vuod. 

kerr. 3 kk. irtis. 
jälkeen 

!) Kiint. lautak. 24 p. maalisk. 464 §, 5 p. toukok. 750 §, 9 p. kesåk. 1,018 
ja 1,021 §, 24 p. marrask. 1,585 ja 1,594 § ja 22 p. jouluk. 1,686 §. — 2) S:n 24 
p. maalisk. 465 §, 19 p. toukok. 865 §, 26 p. toukok. 913 § ja 3 p. kesåk. 958 
ja 960 §. — 3) S:n 24 p. maalisk. 466 § ja 31 p. maalisk. 518 §. — 4) S:n 7 p. 
huhtik. 570 ja 574 §, 3 p. kesåk. 956 §, 9 p. kesåk. 1,023 §, 18 p. elok. 1,259 §, 
29 p. syysk. 1,391 §, 20 p. lokak. 1,449 § ja 24 p. marrask. 1,592 §. — 6) S:n 
26 p. toukok. 917 §. — 6) S:n 3 p. kesåk. 961 §. — 7) S:n 3 p. marrask. 
1,513 §. — 8)S:n 13 p. tammik. 50 §, 27 p. tammik. 124 § ja 3 p. kesåk. 950 §. — 
*) S:n 20 p. tammik. 73 § ja 10 p. helmik. 199 §. — i 0 ) S:n 3 p. helmik. 163 §. — 
n ) S:n 10 p. helmik. 197 §. — 12) S:n 24 p. helmik. 280, 287 ja 290 §, 26 p. toukok. 
910 §, 18 p. elok. 1,249 ja 1,250 §, 17 p. marrask. 1,566 § ja 15 p. jouluk. 1,657 
§. _ i») S:n 17 p. maalisk. 425 §. — 14) S:n 17 p. maalisk. 426 § ja 21 p. huhtik. 
632 ja 633 §. — 15) S:n 31 p. maalisk. 520 ja 521 §, 12 p. toukok. 803 §, 19 p. 
toukok. 862 § ja 9 p. kesåk. 1,024 §. — 16) S:n 7 p. huhdk. 569 §, 19 p. toukok. 
857 ja 863 §, 8 p. syysk. 1,322 §, 17 p. marrask. 1,567 § ja 15 p. jouluk. 1,656 
§. _ 37) S : n 1 9 p> toukok. 856 §. — 18) S:n 19 p. toukok. 860 §. — 19) S:n 3 p. 
kesåk. 951 §. — 20) S:n 16 p. kesåk. 1,089 §. — 21) S:n 20 p. lokak. 1,440 §. — 
2a) Maatalousj. 7 p. toukok. 16 §. 
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Vuokraaja Vuokrakausi 
päättyy 

Herttoniemi, n. 10. o 7 ha pel-
toa ja n. 3.2 2 ha niittyä 
ja laidunta 

S:n viljelysaluetta n. 6.5 ha 
S:n s:n n. 14 ha 
S:n s:n n. I.71 ha 

S:n s:n n. 4.i ha 

S:n s:n n. 2.3 8 ha 

S:n s:n n. 2.33 ha 

Malmin kylä, Huvila n:o 54a 
n. 0.09 2 ha 

Puutarhuri A. Johansson1) 

Maanviljelij. I. Salmen jaakko2) 
Maan viljeli j. I. Salmen jaakko2) 
Maanviljelij. K. E. Sundholm8) 

Rouva I. Ruoho4) 

Puutarhuri V. Heino 5) 

Maanviljelijä E. Levander 6) 

Sekatyöntekijä M. Peltonen7) 

S:n s:n n:ot 105,105a ja 105b, 
n. O.301 ha 

S:n s:n n:o 124, n. O.187 ha 
S:n s:n n:o 128, n. O.ie» ha 

S:n s:n nro 138a, n. O.199 ha 
S:n s:n n:ot 73, 74, 82 ja 83 

sekä Haapala, yhteensä 
O.553 ha 

S:n s:n n:ot 113 ja 114 sekä 
palstat RN 246 ja 2116, yh-
teensä n. 0.8 3 ha 

S:n Kulmala, n. O.oe ha 

S:n s:n n. O.144 ha 
S:n Myllypelto, viljelysaluet-

ta n. 5.92 ha 

S:n s:n s:n n. 4.9 ha 
S:n s:n s:n n. 3.18 ha 
S:n tilat M 48 ja M 49, yh-

teensä n. O.19 ha 

Rouva E. M. Jaala8) 

Rouva M. Saarinen 9) 
Asemamiesten esimies E. Mar-

tinmäki 10) 
Kirvesmies J. E. Salminen11) 
Hevosmies N. Laine 12) 

Ulkotyöntekijä H. Lahtinen18) 

Autonkuljettaja E. V. Tiili-
kainen 14) 

Kirvesmies K. A. Karlsson 15) 
Maanviljelijä V. Kavonius16) 

Maanviljelijä G. Öhrnberg17) 
Maanviljelijä E. Levander 18) 
Metallityöntekijä O. Lahti-

nen lö) 

1942, jouluk. 31, 
sen jälk. vuod. 
kerr. 2 kk. irtis. 

jälkeen 
1941, jouluk. 31 
1941, jouluk. 31 
1942, jouluk. 31, 

sen jälk. vuod. 
kerr. 2 kk. irtis. 
jälkeen 

1942, jouluk. 31, 
sen jälk. vuod. 
kerr. 3 kk. irtis. 
jälkeen 

1942, jouluk. 31, 
sen jälk. vuod. 
kerr. 2 kk. irtis. 
jälkeen 

1942, jouluk. 31, 
sen jälk. vuod. 
kerr. 2 kk. irtis. 
jälkeen 

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

Kuten edellä 

Kuten edellä 
Kuten edellä 

Kuten edellä 
Kuten edellä 

Kuten edellä 

Kuten edellä 

Kuten edellä 
1942, jouluk. 31, 

sen jälk. vuod 
kerr. 2 kk. irtis 
jälkeen 

Kuten edellä 
Kuten edellä 
1942, jouluk. 31 

sen jälk. vuod 
kerr. 

*) Maatalousj. 3 p. marrask. 69 §. —- 2) S:n 21 p. huhtik. 13 §. — 8) S:n 3 p. 
marrask. 66 §. — 4) S:n 3 p. marrask. 57 §. — 5) S:n 3 p. marrask. 58 §. — 
6) S:n 3 p. marrask. 59 §. — 7) S:n 26 p. toukok. 25 §. — 8) S:n 26 p. toukok. 
29 §. — ») S:n 26 p. toukok. 27 §. — 10) S:n 26 p. toukok. 26 §. — S:n 26 p. 
toukok. 28 §. — 12) S:n 26 p. toukok. 22 §. — 18) S:n 26 p. toukok. 30 §. — 
14) S:n 26 p. toukok. 23 §. — 15) S:n 26 p. toukok. 24 §. — 16) S:n 3 p. marrask. 
64 §. — 17) S:n 3 p. marrask. 65 §. — 18) S:n 3 p. marrask. 63 §. — 19) S:n 3 p. 
marrask. 67 §. 



356 II I. Kiinteistölautakunta 

Alue Vuokraaja Vuokrakausi 
päättyy 

Vuotuinen 
vuokra-
maksu, 

mk 

Puodinkylä, Björkholmenin 
viljelysaluetta n. 5.04 ha 
ja Skogslandin laidunmaa-
ta n. 3.6 3 ha 

Talin peltoaluetta %—1 ha 
Tuurholma, pellot ja raken-

nukset 
S:n puutarha-alue rakennuk-

sineen 

Maanviljelijä G. Gustafsson 

Tuote ja tarvike oy.2) 
Herrat O. A. ja F. E. sekä rou-

va J. Lindberg 3) 
Rouva J. Lindberg 4) 

1942, jouluk. 31, 
sen jälk. vuod. 
kerr. 2 kk. irtis 
jälkeen 

1942, lokak. 31 
1942, jouluk. 31 

1942, jouluk. 31 

4,500 

2,500 
15,000 

8,000 

Edellä mainittuja alueita koskeviin vuokrasopimuksiin sisällytettiin 
seuraavat lisäehdot: maanviljelijä I. Salmenjaakon vuokra-alueeseen ei 
kuulunut pellon länsireunassa oleva 5 m:n levyinen kaistale; maanviljelijä 
K. E. Sundholm velvoitettiin kiinteistötoimiston maatalousosaston anta-
mien määräysten mukaisesti uusimaan vuokra-alueen kaikki ojat, joista 
puolet v. 1942 ja puolet v. 1943, sekä kaivamaan oja alueen ja sen 
naapurialueen välille puoleksi naapurivuokraajan kanssa; rouva I. Ruoho 
velvoitettiin viimeistään toukokuun loppuun mennessä v. 1943 kiinteistö-
toimiston maatalousosaston määräämällä tavalla siivoamaan alueen niska-
ja sarkaojat, perkaamaan vastaava osuutensa alueen viemäristä, kyntä-
mään nurmena oleva alue ja salaojittamaan alueella oleva lähteinen paikka, 
jota ojitusta varten vuokraaja sai risut ja riu'ut viereisestä metsästä kor-
vauksetta; puutarhuri V. Heino oikeutettiin pitämään vuokra-alueellaan 
kesämaja ja velvoitettiin v:n 1942 aikana kiinteistötoimiston maatalous-
osaston määräämällä tavalla perkaamaan puolet vuokra-alueen niska- ja 
sarkaojista ja v. 1943 loput niistä, samoin perkaamaan ennen toukokuun 
31 p:ää 1943 vastaava osuutensa alueen viemäristä sekä kyntämään alue 
kunnollisesti ennen v:n 1942 loppua; maanviljelijä V. Kavonius oikeutet-
tiin käyttämään vuokra-alueellaan olevaa latoa, mikä hänen oli palova-
kuutettava kiinteistötoimiston maatalousosaston hyväksymästä määrästä 
ja pidettävä se kunnossa vuokranantajan luovuttaessa siihen tarvittavan 
puutavaran; maanviljelijä E. Levanderin oli kiinteistötoimiston maatalous-
osaston määräämällä tavalla siivottava Herttoniemessä oleva osuutensa 
viemäristä ennen toukokuun 31 p:ää 1943 sekä perattava niska- ja sarka-
ojista puolet v. 1942 ja puolet v. 1943; maanviljelijöille E. Levanderille ja 
G. Öhrnbergille myönnettiin käyttöoikeus heidän vuokra-alueillaan ole-
vaan latoon mikä heidän oli palovakuutettava kiinteistötoimiston hyväksy-
mästä määrästä ja pidettävä kunnossa vuokranantajan luovuttaessa kun-
nossapitoon tarpeellisen puutavaran; sekä maanviljelijä G. Gustafsson vel-
voitettiin uudelleen ojittamaan Björkholmenin alue kiinteistötoimiston 
maatalousosaston antamien määräysten mukaisesti v:n 1943 lokakuun 15 
p:ään mennessä, niin että v:n 1942 aikana tuli ainakin puolet alueesta 
ojitetuksi, vuokraajalle myönnettiin osittainen käyttöoikeus vuokra-alueen 
viereiseen latoon, nimittäin kolmannes, ollen hänen osuutensa mukaisesti 
otettava työllä osaa ladon korjauksiin silloin kun Puodinkylän tilan taholta 

Maatalousj. 3 p. marrask. 68 §. — 2) S:n 22 p. syysk. 56 §. — 3) Kiint. 
lautak. 20 p. tammik. 91 § ja maatalousj. 3 p. marrask. 73 §. — 4) Kiint. lau-
tak. 20 p. tammik. 92 § ja maatalousj. 3 p. marrask. 72 §. 
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korjattiin kyseistä latoa ja hänen oli oikeutettava Björkholmenin kesä-
majan vuokraaja korvauksetta käyttämään majalle vievää tietä. 

Albergan tilan vuokraus. Maanviljelijä J. A. Virtaselle ja hänen vaimol-
leen S. L. Virtaselle päätettiin vuokrata Albergan tilan, Espoon Suur-
Huopalahden Bredvik RN l 5 ja Alberga RN 2559 y.m. tilain, ne pellot, 
niityt sekä muut maat, alaltaan n. 126 ha, jotka silloin voimassaolevan vuok-
rasopimuksen mukaan olivat vuokrattuina edellä mainitulle Virtaselle ja 
hänen vävylleen E. Forsbergille marraskuun 1 p:ään 1941, marraskuun 1 
pistä lukien v:n 1942 lokakuun loppuun entisin 60,000 mk:n vuokrin liittäen 
vuokrasopimukseen tavanmukaisten vuokraehtojen lisäksi eräitä m.m. 
vuokra-alueella olevia rakennuksia, viljelysmaiden hoitoa sekä metsän 
käyttöä koskevia määräyksiä. 

Talin erään alueen vuokraaminen. Osuusliike Elannolle päätettiin 2) 
vuokrata edelleen kertomusvuodeksi sekä sen jälkeen edelleen vuodeksi 
kerrallaan 3 kuukauden irtisanomisajoin kesämyymälän sijoituspaikaksi 
alue Talin siirtolapuutarhan pääportin luota 3,000 mk:n vuosivuokrin ja 
muuten tavanmukaisin vuokraehdoin. 

Perunamaan luovuttaminen Leppävaarasta. Valistuksen ystävät nimiselle 
yhdistykselle päätettiin 3) luovuttaa perunamaata Leppävaarasta 10 mk:sta 
aarilta. 

Kaivonpaikka-alueen vuokraaminen Tuurholmasta. Suomen siviili- ja ase-
velvollisuusinvaliidien liitolle vuokrattiin 4) n. 0.0 4 ha:n suuruinen kaivon-
paikka-alue Tuurholmasta kiinteistötoimiston maatalousosaston lähemmin 
osoittamasta paikasta 5 vuodeksi 100 mk:n vuosivuokrin. 

Vuokraoikeuden siirto. Hyväksyttiin vuokraoikeuden siirto, jolla 
Invaliidien työkotiyhdistys luovutti vuokraoikeutensa 0.6 ha:n suuruiseen 
Tuurholman alueeseen Suomen siviili- ja asevelvollisuusinvaliidien liitolle. 

Samoin hyväksyttiin 9) vuokraoikeuden siirto, jonka mukaan vuokra-
oikeus Pohj. Herttoniemessä sijaitsevaan erääseen n. 4. i ha:n suuruiseen 
viljelysalueeseen siirtyi leski I. Ruoholle hänen miesvainajaltaan kirves-
mies A. Ruoholta. 

Maan vuokraaja E. Lindbäck oikeutettiin 7) vuokraamaan eräät osat 
Haagassa vuokraamastaan 0. s ha:n suuruisesta viljelysalueesta Haagan 
maa- ja kotitalouskerholle m.m. ehdoin, että kerho suoritti Lindbäckin 
vuosivuokrasta 300 mk. Samalla vuokraaja Lindbäck oikeutettiin ottamaan 
viljelysalueelleen alivuokralaisekseen opettaja J . Hirvikunnas ehdoin, 
ettei kaupungille koitunut asiasta mitään lisäkustannuksia. 

Vuokraajan häätäminen vuokra-alueeltaan. Hyväksyttiin 8) toimenpide, 
jolla maanviljelijä V. Koivisto häädettiin pois Haagan Korpaksen tilaan 
kuuluvalta Finnängen nimiseltä vuokra-alueelta, jota koskeva vuokra-
sopimus oli päättynyt lokakuun 30 p:nä 1940. 

Rakennuksen vuokraaminen Pukinmäen kansakoulua varten. Helsingin 
maalaiskunnalle päätettiin9) vuokrata Pukinmäen kansakoulua varten 
Björkäsin tilalla olevat rakennukset 1,600 mk:n kuukausivuokrin. Muista 
sovituista vuokraehdoista mainittakoon m.m., että vuokra-aika alkoi 

!) Kiint. lautak. 29 p. syysk. 1,394 § ja maatalousj. 22 p. syysk. 53 §. — 
2) Maatalousj. 3 p. marrask. 60 §. — ») S:n 21 p. huhtik. 11 §. — 4) Kiint 
lautak. 18 p. elok. 1,274 §. — «) S : n 9 p. kesäk. 1,038 §. — 6) Maatalousj 
27 p. maalisk. 5 §. — 7) S:n 7 p. toukok. 19 ja 20 §. —- «) Kiint. lautak. 21 p 
huhtik. 635 §. — ·) S;n 19 p. toukok. 875 §, 18 p. elok. 1,273 § ia 3 p. mar-
rask. 1,514 §. J 
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syyskuun 1 p:nä 1941 ja jatkui 5 vuotta ollen vuokralaisella kuitenkin 
oikeus vuokrasopimuksensa irtisanomiseen aikaisemminkin 3 kuukauden 
irtisanomisajoin; että vuokrarakennuksia ja vuokra-aluetta saatiin käyttää 
ainoastaan kansakoulutarkoituksiin, mutta vuokralainen oikeutettiin kui-
tenkin omalla kustannuksellaan tekemään rakennuksissa muutoksia koulun 
tarvetta silmälläpitäen velvoituksin kunnostaa rakennukset jälleen entisel-
leen vuokrasopimuksen päättyessä; sekä että uusia rakennuksia alueelle 
ei saanut rakentaa ilman kiinteistölautakunnan suostumusta eikä kaupunki 
suorittanut mitään korvauksia mahdollisista parannuksista. 

Munkkiniemen tallissa suoritetut korjaustyöt. Sen johdosta, että johtaja 
K. Leander, joka kiinteistötoimiston maatalousosaston luvalla oli huhti-
kuun 15 p:stä 1940 lukien 3 kuukauden aikana käyttänyt Munkkiniemen 
tallirakennuksen pesutupaa ja sen lisäksi ilman lupaa tai sopimusta 4 
kuukauden aikana tallipihalla olevaa asuinrakennusta, nyttemmin oli esit-
tänyt kaupungin maksettavaksi neljä, yhteensä 2,562: 85 mk:n suuruista 
laskua tallirakennukseensa teettämistään vesi- ja sähköjohtojen korjaus-
töistä, päätti lautakunta, että kyseiset laskut maksettiin ehdoin, että 
herra Leander toimitti laskut kaupungille kuitattuina ja samalla suoritti 
vuokraa pesutuvan käytöstä 3 kuukaudelta 900 mk ja asuinrakennuksen 
käytöstä 4 kuukaudelta 900 mk eli yhteensä 1,800 mk antaen lisäksi kuit-
tauksen, ettei hänellä ollut asiassa enää mitään velkomista. 

Eräiden Leppävaaran rakennusten nuohoaminen. Päätettiin 2), että 
kaupungin puolesta maksettaisiin Leppävaarassa kiinteistötoimiston maa-
talousosaston valvonnanalaisten maan vuokraajien hallinnassa olevien ra-
kennusten nuohousmaksut v:lta 1940 sekä eräiden vuokraajien vuokra-
alueella olevien rakennusten nuohöusmaksut vuokra-ajan loppuun eli 
lokakuun 31 p:ään 1941 asti. 

Kalastusoikeus. Kalastaja A. V. Kortelaisen kalastusoikeus Leppä-
vaaran Bredvikin tilan kalavesiin pidennettiin3) kertomusvuoden lop-
puun. 

Työmies J. Lindströmille vuokrattiin4) edelleen kertomusvuodeksi 
Leppävaaran tilan kalastusoikeus 500 mk:sta. 

Jäänotto. Kiinteistötoimiston maatalousosasto valtuutettiin 5) myöntä-
mään jäänottolupia Vantaanjoesta määräten jään hinnaksi 60 penniä 
m2:ltä. 

Maatilojen viljelyssuunnitelma. Kaupungin maatilojen viljelyssuunni-
telma vuotta 1941 varten hyväksyttiin6) pidättäen maatalousosastolle 
sen tarkistusoikeus. 

Maanviljely sv älineiden osto. Hyväksyttiin7) toimenpiteet erinäisten 
maan viljelys välineiden hankkimiseksi kaupungin maatiloille. 

Maataloustyöntekijäin palkat. Kaupungin maatiloilla työskentelevien 
miespäivätyöntekijäin palkka normaalityöpäivältä kesän aikana päätet-
tiin8) korottaa 60 mk:aan ja naistyöntekijäin palkka 45 mk:aan. 

Hyväksytyt piirustukset. Hyväksyttiin 9) piirustukset invaliidien loma-
kotia varten Tuurholmaan. 

Kiint. lautak. 21 p. huhtik. 640 §. — 2) S:n 31 p. maalisk. 523 §. — 
3) S:n 20 p. tammik. 90 §. — 4) S:n 17 p. helmik. 251 §; vrt. myös maatalousj. 
7 p. toukok. 21 §. — 5) Maatalousj. 6 p. maalisk. 1 §. — «) S:n 27 p. maalisk. 
6 §. — S:n 21 p. huhtik. 14 § ja 25 p. elok. 41 §. — 8) S:n 27 p. maalisk. 8 §, 
7 p. toukok. 15 § ja 3 p. kesäk. 37 ja 38 §. — 9) Kiint. lautak. 20 p. tammik. 
86 § ja 18 p. elok. 1,275 §. 
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Esityksiä kaupunginhallitukselle tehtiin m.m. asioista, jotka koskivat: 
eläkeanomuksia *); eräiden Herttoniemessä olevien arvottomien rakennus-
ten hävittämistä 2); määrärahojen myöntämistä köyhäinhoidollisia vara-
töitä y.m. varten3); tienteko-oikeutta Tapaninkylän tilalla R 8 RN 8 2 0 4); 
soranottoluvan myöntämistä Malmin ampumarata-alueen teiden korjaa-
miseksi 5); sekä muonamiesten sota-ajan palkkaa eräissä tapauk-
sissa6). 

Lausuntoja kaupunginhallitukselle annettiin m.m. asioista, jotka koski-
vat: eläkeanomuksia 7); meriheinän myyntiä poliisilaitoksen tarvetta var-
ten 8); väkilannoitteiden hankintaa palstaviljelijöille 9); juurikasvimaiden 
luovuttamista yksityisille viljelijöille10); Haagan suon ja Slätmossen nimisen 
suon turpeen käyttömahdollisuuksia X1); puutarhakoulun perustamista Lep-
pävaaraan 12); naistyöttömyyttä ja työmahdollisuuksia sen torjumiseksi13); 
Villa Nackböle nimisellä palstalla olevan rakennuksen myyntitarjousta 
kaupungille 14); perunain ja juurikasvien varastointia 15); vuotavarastora-
kennuksen rakentamista teurastamolle 16); työehtosopimuksen soveltamista 
kiinteistötoimiston maatalousosaston alaisissa töissä 17); sekä soranotto-
luvan myöntämistä Marttilan invaliidikylän teiden kunnostamiseksi 18). 

4. Kiinteistötoimiston asemakaavaosaston toimialaan kuuluvat asiat 

Asemakaavan- ja tonttijaonmuutokset. Lautakunta päätti kaupungin-
hallitukselle puoltaa seuraavia kortteleita koskevia, asemakaavaosaston 
laatimia asemakaavan- ja tonttijaon muutosehdotuksia: I kaupunginosan 
korttelia n:o 1419); VI kaupunginosan kortteleita n:ot 176 ja 177 20); X kau-
punginosan korttelia n:o 273 21); XI I kaupunginosan korttelin n:o 384 
Viipurinkadun tontteja n:ot 25, 27, 29 ja 31 22); XI I I kaupunginosan 
korttelia n:o 411 ja sen eteläpuolella olevaa aluetta23) ja korttelia n:o 45124); 
XIV kaupunginosan kortteleita n:ot 46524), 48125) ja 49124); XV kaupungin-
osan kortteleita n:ot 520 26), 526 27j, 529 27), 603 27), 611 28), 612 28), 614 28), 
615 2S), 616 29), 619 28), 620 28), 621 29), 62230), 62330) ja 645 27); XVI eli 
Reijolan kaupunginosan kortteleita n:ot 728 ja 729 31); X X kaupunginosan 
korttelin n:o 784 tonttia n:o 1 32); XXI kaupunginosaa eli Hermannin 

!) Kiint. lautak. 20 p. tammik. 87 §, 27 p. tammik. 133 § ja 27 p. lokak. 
1,484 §. — 2) S:n 27 p. tammik. 132 §. — 3) S:n 24 p. helmik. 296 §, 7 p. huh-
tik. 579 §, 18 p. elok. 1,272 §, 8 p. syysk. 1,325 § ja 3 p. marrask. 1,515 § sekå 
maatalousj. 2 p. syysk. 47 §. — 4) Kiint. lautak. 12 p. toukok. 812 §. — 5) S:n 
19 p. toukok. 872 §. — 6) S:n 8 p. syysk. 1,327 § ja 27 p. lokak. 1,488 §. — 
') S:n 20 p. tammik. 93 § ja 27 p. lokak. 1,485 §. — 8) S:n 17 p. helmik. 248 §. — 
·) S:n 24 p. helmik. 293 §. — 1 0 ) S:n 7 p. huhtik. 575 § ja 21 p. huhtik. 637 §. — 
l l ) S:n 7 p. huhtik. 576 ja 577 § ja 12 p. toukok. 832 §. — ia) S:n 7 p. huhtik. 
578 §. _ ia) S:n 12 p. toukok. 833 §. — 14) S:n 19 p. toukok. 874 §. — 16) S:n 
26 p. toukok. 924 §, 3 p. kesåk. 972 § ja 27 p. lokak. 1,487 §. — 16) S:n 26 p. 
toukok. 925 §. — 17) S:n 29 p. syysk. 1,395 § ja maatalousj. 22 p. syysk. 55 §.— 
18) Kiint. lautak. 29 p. syysk. 1,396 §. — 19) S:n 3 p. maalisk. 349 §. — 20) S:n 
13 p. tammik. 53 § ja 21 p. huhtik. 646 §. — 21) S:n 7 p. huhtik. 581 §. — 
22) S:n 28 p. huhtik. 706 §. — aa) S:n 9 p. kesåk. 1,040 § ja 15 p. syysk. 1,371 §. — 
24) S:n 29 p. syysk. 1,398 §. — 25) S:n 18 p. elok. 1,279 §. — 28) S:n 12 p. tou-
kok. 815 §. — 27) S:n 24 p. helmik. 300 §. — 28) S:n 24 p. maalisk. 473 §. — 
2») S:n 20 p. lokak. 1,451 § ja 3 p. marrask. 1,516 ja 1,517 §. — 3<M S:n 19 p. 
toukok. 885 § ja 18 p. elok. 1,280 §. — 81) S:n 20 p. tammik. 96 §.' — 82) S:n 
3 p. helmik. 164 §. 


