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paikan varaamista juhlakenttää varten Munkkiniemen korttelin n:o 31 
rakennussuunnitelmanmuutosta 2); rakennusluvan myöntämistä eräille, 
Munkkiniemen taajaväkisen yhdyskunnan tonteille3); tonttien varaamista 
sähkölaitoksen ala- ja muuntoasemia varten 4); Munkkiniemen taajaväki-
sen yhdyskunnan sekä Malminkylän ja Tapaninkylän alueilla voimassa 
olevan rakennuskiellon jatkamista5); liikennöimisluvan myöntämistä 
Oy. Strömberg abille6); paikan varaamista Suomen marsalkka Mannerhei-
min ratsastajapatsasta varten7); Helsingin lentokentän ympäristöalueen 
käyttöä8); sekä liikennetunnelin rakentamista Siltasaarenkadun ja Toisen 
linjan risteyksestä Helsinginkadulle 9). 

5. Kiinteistötoimiston maanmittaus- ja kartastotöiden osaston toimialaan 
kuuluvat asiat 

Tonttijakokartat. Lautakunta päätti kaupunginhallitukselle puoltaa 
seuraavia kortteleita koskevien tonttijakokarttojen hyväksymistä: IX 
kaupunginosan kortteleita n:ot 199 10) ja 204 l x), XXI I kaupunginosan 
kortteleita n:ot 584 ja 58512) sekä n:o 70013) ja XXV kaupunginosan kort-
telia n:o 899 14). 

Käyttövarat. V:n 1941 käyttövaroistaan lautakunta myönsi15) m.m. 
4,322: 10 mk maanporausvälineiden hankkimiseksi sekä maksoi mittaus-
apulaisille kesälomapalkkoja. 

Esityksiä kaupunginhallitukselle tehtiin m.m. asioista, jotka koskivat: 
määrärahoja kaluston hankkimista varten16); kaupungin Herttoniemessä 
omistamien tilojen yhdistämistä17); mittaustöiden suorittamista kaupungin 
ympäristöalueilla18); pika-asutuskysymystä Helsingin kaupungin omista-
mien maiden yhteydessä19); sekä viranhaltijain palkkauskysymyksiä20). 

Lausuntoja kaupunginhallitukselle annettiin m.m. asioista, jotka koski-
vat: Kaisaniemen puistosta ja Pasilasta valtionrautateille pakkolunastetta-
vien alueiden omistus- ja käyttöoikeutta 21); Helsingin kaupunkia esittä-
vien karttojen ja kartta-aineiston käyttöä 22); sekä kahden käytännöstä 
poistetun teodoliitin luovuttamista merivoimien esikunnan aseosastolle 23). 

6. Kiinteistötoimiston talo-osaston toimialaan kuuluvat asiat 

Valmistavan tyttöjen ammattikoulun huoneiston laajentaminen. Lauta-
kunta päätti 24) luovuttaa valmistavan tyttöjen ammattikoulun käyttöön 

l) Kiint. lautak. 16 p. kesäk. 1,104 § ja 29 p. syysk. 1,399 §. — 2) S:n 30 p. 
kesäk. 1,142 §. — 3) S:n 8 p. syysk. 1,332 §. — 4) S:n 15 p. syysk. 1,370 §. — 
6) S:n 20 p. lokak. 1,450 §. — 6) S:n 10 p. marrask. 1,550 §. — 7) S:n 24 p. 
marrask. 1,599 §. — 8) S:n 22 p. jouluk. 1,688 §. — 9) S:n 22 p. jouluk. 1,689 §. —-
10) S:n 10 p. maalisk. 406 §. — X1) S:n 12 p. toukok. 819 §. — 12) S:n 10 p. maa-
lisk. 407 §. — 13) S:n 24 p. helmik. 306 §. — 14) S:n 24 p. helmik. 305 §. — 
15) S:n 30 p. kesäk. i,144 §, 10 p. marrask. 1,552 §, 8 p. jouluk. 1,636 § ja 29 
p. jouluk. 1,716 ja 1,717 §. — 16) S:n 7 p. tammik. 23 § ja 5 p. toukok. 769 § .— 
17) S:n 3 p. helmik. 172 §. — 18) S:n 31 p. maalisk. 533 §, 21 p. huhtik. 658 § 
ja 28 p. huhtik. 725 §. — 19) S:n 28 p. huhtik. 724 §. — ao) S:n 28 p. heinäk. 
1,220 §, 8 p. syysk. 1,336 §, 29 p. syysk. 1,401 ja 1,404 § ja 20 p. lokak. 
1,455 §. — 21) S:n 31 p. maalisk. 534 §. — 22) S:n 7 p. huhtik. 584 ja 585 §. — 
28) S:n 5 p. toukok. 768 §. — 24) S:n 3 p. helmik. 177 §. 
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huoneen ja keittiön käsittävän lisähuoneiston Kansakoulukadun 3:sta 
helmikuun 1 p:stä alkaen toistaiseksi 600 mk:n tilitysvuokrin. 

Leppäsuon lastentarhan huoneiston laajentaminen. Leppäsuon lastentar-
han yhteyteen perustettua lastenseimeä ja päiväkotia varten päätettiin 
vuokrata kaupungin omistamasta Leppäsuon huvilasta Kalmistokadun 
5:stä kaksi 4 huonetta, keittiön, eteisen kellarin ja puuvajan käsittävää 
huoneistoa, joista huoneisto A. 10 luovutettiin tammikuun 1 p:stä 1942 
ja huoneisto B. 6 kesäkuun 1 p:stä 1942 alkaen yhteensä 21,850 mk:n tili-
tysvuokrin, huoneisto B. 6 kuitenkin ehdoin, että huoneen vuokralautakunta 
myönsi oikeuden tätä huoneistoa koskevan voimassa olevan vuokrasopi-
muksen irtisanomiseen. 

Vuokralle otetut huoneistot. Kiinteistölautakunta otti vuoden aikana vuok-
ralle kaupungin virastoja ja laitoksia varten seuraavat huoneistot: 

V i r a s t o t a i l a i t o s , 
Jo ta 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 Oso i t e 
V u o k r a k a u s i K u u k a u s i -

v u o k r a , 
m k 

V i r a s t o t a i l a i t o s , 
Jo ta 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 Oso i t e 
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 

Kalliorinteen las-
tentarha 2) 

Kalliorinteen las-
tenseimi3) 

Kansanhuoltolau-
takunnan toimis-
to 

Kansanhuoltolau-
takunnan sivu-
kanslia 6) 

Asunto oy. Länt. 
Brahenkatu 12 

Asunto oy. Länt. 
Brahenkatu 12 

Fastighets ab. sven-
ska gården 

Asunto oy. Itä Vier-
totie 35 

Länt. Brahenkatu 
n:o 12 

Länt. Brahenkatu 
n:o 12 

Aleksanterinkatu 
n:ot 16—18 

Hämeentie n:o 35 

1941, syysk. 1 

1941, syysk. 1 

1941, kesäk. 1 

1941, kesäk. 1 

1946, toukok. 31, 
sen jälk. 3 kk. 
irtis. jälkeen 

1946, toukok. 31, 
sen jälk. 3 kk. 
irtis. jälkeen 

1942, toukok. 31, 
sen jälk. 3 kk. 
irtis. jälkeen 

1942, toukok. 31, 
sen jälk. 3 kk. 
irtis. jälkeen 

7,000 

5,500 

7,000 

2,300 

Huoneistojen vuokrankorotukset. Edellyttäen, että kaupunginhallitus 
myönsi kyseisissä tapauksissa tarvittavat varat, hyväksyttiin6) kaupungin 
virastojen ja laitosten vuokrahuoneistoista vaaditut vuokrankorotukset ja 
päätettiin jatkaa vuokrasopimuksia m.m. 38 tapauksessa. 

Kaivohuone. Kaivohuoneen ravintola ulkorakennuksineen päätettiin 7) 
vuokrata edelleen Brunnshuset, H. Johansson & Co nimiselle komman-
diittiyhtiölle lokakuun 1 p:n 1940 ja lokakuun 1 p:n 1941 väliseksi ajaksi 
100,000 mk:n vuokrin toukokuun 1 p:n ja syyskuun 1 p:n väliseltä ajalta 
ehdoin, että vuokrasta maksettiin ravintolan jokaisena aukiolokuukautena 
25,000 mk muun vuokra-ajan ollessa vuokravapaan, että yhtiölle varattiin 
kahdeksan päivän yksipuolinen irtisanomisoikeus ja että muissa kohdin 
olivat voimassa maaliskuun 4 p:nä 1935 päivätyn vuokrasopimuksen vuok-
raehdot. 

!) Kiint. lautak. 15 p.jouluk. 1,667 §. — 2 ) S:n 20 p. tammik. 106 §. — 8 ) S:n 
20 p. tammik. 107 §. — 4) S:n 5 p. toukok. 771 §. — 5) S:n 31 p. maalisk. 
538 §. — «) S:n 20 p. tammik. 103 §, 27 p. tammik. 138 ja 139 §, 3 p. helmik. 
173, 174, 175 ja 176 §, 10 p. helmik. 211, 212, 213, 214, 215, 216 ja 218 §, 17 p. 
helmik. 259 ja 260 §, 24 p. helmik. 308 ja 314 §, 3 p. maalisk. 353 ja 355 §, 17 p. 
maalisk. 442, 443 ja 444 §, 31 p. maalisk. 537 §, 7 p. huhtik. 588 §, 19 p. toukok. 
889 §, 26 p. toukok. 933, 934 ja 935 §, 3 p. kesäk. 989, 990 ja 991 §, 16 p. kesäk. 
1,112 §, 7 p. heinäk. 1.178 §, 28 p. heinäk. 1,224 §, 18 p. elok. 1,286 §, 1 p. jou-
luk. 1,619 § ja 15 p. jouluk. 1,665 §. — 7) S:n 21 p. huhtik. 660 §. 
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Alppilan ravintola. Lautakunta päätti vuokrata edelleen Alppilan 
ravintolan Ravintola Alphyddan ab:lle tammikuun 1 p:stä 1942 lukien 3 
vuodeksi 36,000 nik;n vuosivuokrin kahdelta ensimmäiseltä vuodelta pidät-
täen kaupungille oikeuden kolmannen vuokravuoden vuokran määräämi-
seen sekä muuten silloin voimassaollein vuokraehdoin. 

Kaisaniemen ravintola. Ravintola Kaisaniemi oy:lle päätettiin 2) vuok-
rata edelleen Kaisaniemen ravintola tammikuun 1 p:stä lukien toistaiseksi 
2,750 mk:n kuukausivuokrin yhden kuukauden molemminpuolisin irti-
sanomisajoin. 

Luodon ravintola. Luodon ravintolarakennuksen toisessa kerroksessa 
sijaitsevat henkilökunnan huoneet ja alakerroksen keittiö päätettiin3) 
vuokrata Kalliolan työkeskukselle kesäksi 9,000 mk:n vuokrin ilman sähköä 
ja vesijohtovettä oikeuttaen vuokraaja kokouksiaan varten käyttämään 
ravintolarakennuksen viereistä avoterassia sekä enintään kolmea juhla-
tilaisuutta varten ravintolan parveketta ehdoin, että kaikki mahdolliset 
vahingot korvattiin. 

Veduta niminen kahvila. Rouva O. Suhoselle vuokrattiin4) edelleen 
kertomusvuoden kesäksi Kaivopuistossa oleva Veduta niminen kahvila-
rakennus sekä Ullanlinnan kylpylaitoksesta mukavuuslaitos ja pukeutumis-
huone, kaikki ilman lämpöä, vettä ja valoa 30,000 mk:n vuokrin ja muuten 
tavanmukaisin vuokraehdoin. 

Simonkadun linja-autoasema. Simonkadun varrella sijaitseva linja-
autoasema päätettiin 5) vuokrata edelleen Matkahuolto ab:lle syyskuun 
15 p:n 1941 ja maaliskuun 31 p:n 1942 väliseksi ajaksi 150,000 mk:n vuosi-
vuokrin. Samoin lautakunta päätti6) puolestaan jatkaa linja-autoasemalta 
kyseiseltä yhtiöltä poliisilaitoksen tarvetta varten vuokraamansa huoneis-
ton vuokrasopimusta samaksi ajaksi 525 mk:n kuukausivuokrin entisin 
ehdoin. 

Länt. Kaivopuiston huvila n:o 6. Länt. Kaivopuiston huvila n:o 6 pää-
tettiin 7) vuokrata edelleen invaliidikodiksi Suomen punaisen ristin inva-
liidikomitealle kesäkuun 1 p:n 1941 ja kesäkuun 1 p:n 1942 väliseksi ajaksi 
500 mk:n kuukausivuokrin entisen vuokrasopimuksen mukaisin vuokra-
ehdoin. 

Herttoniemen huvila n: o 9 b. Helsingin ammattiyhdistys väen sosiali-
demokraattiselle yhdistykselle päätettiin8) vuokrata Herttoniemen hu-
vila n:o 9 b toistaiseksi 3,300 mk:n vuosivuokrin huhtikuun 1 p:stä lu-
kien. 

Kesämajojen sijoittaminen Lauttasaareen. Helsingin poliisienyhdistys 
oikeutettiin9) pystyttämään Lauttasaaresta vuokraamalleen Äbergin hu-
vila-alueelle 12 hyväksyttävän mallin mukaista kankaasta, vaneerista tai 
pahvista rakennettua kesämajaa tavanmukaisin vuokraehdoin määräten 
vuokraksi 10 mk majalta kuukaudessa kesäkuun alusta lukien. 

Annalan kartanon viljelysmaat. Annalan kartanon viljelysmaat lauta-
kunta päätti10) vuokrata kersantti V. Liemolalle tammikuun 1 p:n 1941 ja 
joulukuun 31 p:n 1945 väliseksi ajaksi 19,500 mk:n vuosivuokrin. 

Kiint. lautäk. 16 p. kesäk. 1,107 § ja 8 p. syysk, 1,339 §. — 2) S:n 17 p. 
helmik. 258 § jä 22 p. jouluk. 1,697 §. —• ») S:n 3 p. kesäk. 988 §. — 4) S:n 19 
p. toukok. 887 §. - v 5) S:n 15 p. syysk. 1,380 § ja 22 p. jouluk. 1,695 §. — 
6) S:n 29 p. syysk. 1,406 § ja 22 p. jouluk. 1,696 §. — 7) S:n 28 p. huhtik. 
727 §. — 8) S:n 10 p. maalisk. 411 § . — ») S:n 21 p. huhtik. 662 §. — ">) S:n 7 
p. huhtik. 586 §. 



I LI. Kiinteistölautakunta 365 

Sikala-alueen vuokraaminen Tapanilasta. Jätteiden huolto oy:lle vuok-
rattiin kertomusvuoden kesäksi 225 m2:n suuruinen alue Tapanilasta ent. 
Sasekan tehtaan pihamaalta sikojen pitämistä varten 500 mk:n vuokrin. 

Perunain ja juurikasvien säilytyspaikat. Talo-osasto oikeutettiin2) 
vuokraamaan perunain ja juurikasvien säilytyspaikkoja Suvilahdenkadun 
4:stä yksityisille henkilöille lokakuun 1 p:n 1941 ja toukokuun 1 p:n 1942 
väliseksi ajaksi 50 mk:n vuokrin vuokrakaudelta. 

Kauppahallit. Vuoden kuluessa vuokrattiin huutokaupalla 8 Kauppa-
torin hallin myymälää yhteensä 2,935 mk:n kuukausivuokrin3), 3 Kasar-
mitorin hallin myymälää yhteensä 900 mk:n kuukausivuokrin 4) ja 32 
Hakaniementorin hallin myymälää yhteensä 10,515 mk:n kuukausivuokrin6). 
Heti huutokauppatilaisuuden jälkeen vuokrattiin6) yksi Kauppatorin 
hallin myymälä 308 mk:n kuukausivuokrin. 

Helsingfors svenska Marthaförening nimiselle yhdistykselle luovutet-
tiin 7) Kauppatorin hallin myymälä n:o 105 ja kotitalouslautakunnalle 
Hakaniementorin hallin myymälä n:o 53 neuvontatoiminnan järjestämiseksi 
perheenemännille, molemmat 10 mk:n kuukausivuokrin, entisten kysei-
siltä toreilta samaa tarkoitusta varten luovutettujen myyntipaikkojen 
tilalle. 

Päätettiin8), että Kauppatorin halli on suljettava tammikuun 15 p:stä 
lukien toistaiseksi klo 17. Hietalahdentorin ja Hakaniementorin hallit 
määrättiin9) olemaan auki kesäkuun 1 p:n ja elokuun 31 p:n välisenä 
aikana muina arkipäivinä klo 8.30—17 paitsi lauantaisin ja juhla-aattoina 
klo 8.3 0—16. Kasarmitorin halli määrättiin 10) olemaan auki edelleen 
samoin kuin kesäkuukausinakin eli muina arkipäivinä klo 9—17 paitsi 
lauantaisin klo 9—16. 

Hallien myymälöitä ja toreilla olevia myyntipaikkoja koskeviin vuokran-
alennusanomuksiin tai vapautuksen myöntämiseen kyseisten vuokra-
maksujen suorittamisesta suostuttiin m.m. 6 tapauksessa i r ) . 

Torikauppa. Kauppatorin kiinteitä myyntipaikkoja huutokaupalla 
vuokrattaessa puutarhaviljelijöille vuokrattiin12) kesäkuun 16 p:n ja loka-
kuun 31 p:n väliseksi ajaksi korttelista litt. C 3 kiinteää myyntipaikkaa 
yhteensä 2,350 mk:n kuukausivuokrin ja korttelista litt. D 2 kiinteää myyn-
tipaikkaa yhteensä 1,500 mk:n kuukausivuokrin sekä v:ksi 1942 kyseisten 
korttelien 22 kiinteästä myyntipaikasta 14 paikkaa yhteensä 7,000 mk:n 
kuukausivuokrin. 

Töölöntorilta päätettiin13) vuokrata elintarvikkeiden ja elävien kasvien 
myyntipaikkoja vahvistetuin vuokraehdoin maaliskuun 1 p:stä alkaen. 

Etel. Makasiinikadun kalapiha. Etel, Makasiinikadun l:ssä olevaan kala-
pihan aitaan sallittiin14) rakentaa ajoportti, joka saatiin pitää auki arki-
päivinä klo 7—9 välisenä aikana ainoastaan autojen kalapihalta Pohj. 

!) Kiitit, lautak. 9 p. kesäk. 1,058 §. — 2) S:n 20 p. lokak. 1,456 §. — 8) Talöj. 
24 p. helmik. 6 ia 10 §', 21 p. huhtik. 15 §, 18 p. elok. 43 § ja 22 p. jouluk. 
64 §. — 4) S:n 24 p. helmik. 7 § ja 21 p. huhtik. 18 §. — 5) S:n 24 p. helmik. 
8 ja 12 §, 21 p. huhtik. 17 ja 20 §, 9 p. kesäk. 35 §, 18 p. elok. 41 ja 44 §, 20 
p. lokak. 52 ja 56 §, 8 p. jouluk. 60 § ja 22 p. jouluk. 66 §. — 6) S:n 18 p. elok, 
43 §. — 7) Kiint. lautak. 15 p. syysk. 1,377 § ja 20 p. lokak. 1,461 ja 1,462 §. — 
8) S:n 13 p. tammik. 61 §. — 9) S:n 9 p. kesäk. 1,056 ja 1,057 §. — 10) S:n 15 p. 
syysk. 1,375 §. — «) S:n 17 p. helmik. 261 §, 3 p. maalisk. 361 §, 17 p. maa-
lisk. 448 ja 449 §, 31 p. maalisk. 546 § ja 19 p. toukok. 894 §. — 12) S:n 16 p. 
kesäk. 1,114 §, 10 p. marrask. 1,554 ja 1,555 § ja 1 p. jouluk. 1,621 §. — 1S) S:ti 
10 p. helmik. 228 §. — 14) S:n 20 p. tammik. 102 §. 
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Makasiinikadulle suuntautuvaa läpiajoa varten ehdoin, että asianomaiset 
portin käyttäjät huolehtivat portin avaamisesta ja sulkemisesta sekä luo-
vuttivat portin avaimen myöskin kiinteistötoimiston talo-osastolle. 

Virvoitusjuomakioskit. Virvoitusjuomakioskien huutokauppaehdot vah-
vistettiin 1)'y pidetyssä huutokaupassa vuokrattiin 2) kaikki 43 vuokratta-
vaksi tarjottua virvoitusjuomakioskia yhteensä 648,100 mk:n vuokrin huhti-
kuun 16 p:n ja lokakuun 15 p:n väliseksi ajaksi. 

Jäätelön ja hedelmien myynti. Päätettiin3), ettei hedelmänmyynti-
eikä jäätelömyyntipaikkoja vuokrata kesäksi 1941. 

Kukkienmyyntipaikat määrättiin4), samoin myyntipaikkojen pohja-
vuokrat ja vuokraehdot; pidetyssä huutokaupassa vuokrattiin 5) 13 vuok-
ralle tarjotusta kukkienmyyntipaikasta 7 paikkaa yhteensä 77,150 mk:sta. 

Valokuvauspaikat. Määrättiin6) v:ksi 1941 vuokrattavat valokuvaus-
paikat ja niiden vuokraehdot; pidetyssä huutokaupassa vuokrattiin 7) 
kaikki 13 vuokrattavaksi tarjottua valokuvauspaikkaa yhteensä 38,300 
mk:sta. 

Sanomalehtien myyntipaikat v:ksi 1941 määrättiin 8). 
Joulukuusien myyntipaikat. Hyväksyttiin9) joulukuusien myyntipai-

kat sekä määrättiin toreilla olevien myyntipaikkojen vuokra 50 mk:ksi 
vuorokaudelta ja paikalta ja 100 mk:ksi vuorokaudelta niiltä myyntipai-
koilta, jotka vuokrattiin ainoastaan yhdelle myyjälle; joulukuusenjaikojen 
myyntipaikkojen vuokraksi määrättiin 50 mk koko myyntiajalta joulu-
viikolla. 

Muu ulkosalla harjoitettu ansiotoiminta. Herra L. Koskinen oikeutettiin10) 
harjoittamaan virvoitusjuomien, makeisten ja tupakan myyntiä Vantaan-
joen pikkukoskella toukokuun 15 p:n ja syyskuun 15 p:n välisenä aikana 
500 mk:n maksusta. 

Rouva I. Salonen oikeutettiin 11) harjoittamaan virvoitusjuoma- ja 
mehutarjoilua Suomen ja Ruotsin välisen maaottelumarssin aikana sun-
nuntaisin Turuntien ja Stenbäckinkadun kulmassa 1,500 mk:n maksusta 
ja Lautatarhankadun n:o 10 kohdalla 1,000 mk:n maksusta sekä arkipäivi-
sin Turuntien ja Stenbäckinkadun kulmassa 2,000 mk:n maksusta. 

Kunnalliset työväenasunnot. Käsiteltiin12) joukko kunnallisia työväen-
asuntoja koskevia vuokra-asioita päättäen kyseisten asuntojen vuokrat 
pysyttää toistaiseksi entisellään. 

Kunnallisten työväenasuntojen kerhokeskukselle myönnettiin13) 6,690 
mk kerhotoimintaa varten. 

Vallilan kerhokeskuksen yhteyteen päätettiin 14) perustaa ruotsinkieli-
nen tyttö- ja poikakerho syyslukukauden 1941 alusta lukien. 

Pirkkolan omakotirakennusten palovakuuttaminen. Pirkkolan omakoti-
rakennukset päätettiin 15) palovakuuttaa Vakuutus oy. Louhessa vuosi-
vakuutuksin, ehdoin, että sama vuosivakuutusmaksu oli voimassa myös-
kin uuteen omistajaan nähden. 

!) Kiint. lautak. 24 p. helmik. 309 §. — 2) S:n 24 p. maalisk. 495 §. — 8) S:n 
24 p. helmik. 310 §, 9 p. kesäk. 1,052 § ja 16 p. kesäk. 1,121 §. — 4) S:n 24 p. 
helmik. 312 §. — 5) S:n 17 p. maalisk. 446 §. — 6) S:n 24 p. helmik. 311 §. — 
7) S:n 17 p. maalisk. 447 §. — 8) S:n 13 p. tammik. 60 §. —- 9) S:n 24 p. mar-
rask. 1,601 §. — 10) S:n 5 p. toukok. 773 §. — ") S:n 5 p. toukok. 774 §. — 
12) S:n 16 p. kesäk. 1,108 § ja taloj. 3 p. kesäk. 29 ja 30 §, 9 p. kesäk. 33 § ja 
8 p. jouluk. 57 §. — 1S) Taloj. 24 p. helmik. 2 §, 26 p. toukok. 26 § ja 22 p. 
jouluk. 63 §. — 14) Taloj. 26 p. toukok. 28 §. — 15) Kiint. lautak. 24 p. helmik. 
307 §. 
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Huoneiston myyntihinnan arviointi suoritettiin huoltolautakunnan ano-
muksesta 2 tapauksessa 1). 

Lämmön tarkkailu eräissä taloissa. Väinölänkadun talon n:o 5 ja Helsin-
ginkadun talon n:o 24 lämmityskattiloiden ja lämmön tarkkailu päätet-
tiin 2) antaa Voima- ja polttoainetaloudellisen yhdistyksen tehtäväksi. 

Käyttövarat. V:n 1941 käyttövaroista lautakunta myönsi3) 900 mk vesi-
johdon jäätymisestä Aleksanterinkadun 21:ssä aiheutuneiden korjauskus-
tannusten suorittamiseksi. 

Esityksiä kaupunginhallitukselle tehtiin m.m. asioista, jotka koskivat: 
määrärahojen myöntämistä4), viran-ja toimenhaltijain viransijaisten palk-
kauksia y.m. palkkausasioita5); viranhaltijan oikeutta hoitaa virkaansa 
säädetyn ikärajan saavutettuaan6); eläkkeitä 7); puhelinkioskin asettamista 
Munkkiniemenkadun ja Pihlajatien kulmassa olevalle aukiolle8); eräiden 
valmistuneiden rakennusten palovakuuttamista9); tarpeettomien rakennus-
ten hävittämistä10); uuden huoneiston vuokraamista merimieskatselmus-
miehen toimistoa varten xl); erilaisia vuokrasuhdejärjestelyjä 12); sekä 
naurulokin hävittämistä kaupungin toreilta 13). 

Lausuntoja kaupunginhallitukselle annettiin m.m. asioista, jotka koski-
vat: lisä-, muutos- ja korjaustöitä m.m. Ruskeasuon ratsastushallin talleis-
sa14); Aleksanterinkadun 22—24:ssä15), Kulosaaren kartanossa16) ja Sofian-
kadun 3:ssa17); erilaisia vuokrakysymyksiä 18); Sofiankadun 4:ssä olevan 
poliisien voimistelusalin luovuttamista merivartiolaitokselle19); kalanmyyn-
nin järjestämistä toreilla20); eräitä rakennuksia koskevia myyntitarjouk-
sia21); eräiden autoasemapuhelimien avaamista yleisön käytettäväksi22); 
autosuojien vuokraamista polttoainepulan vuoksi liikenteestä poistetuille 
autoille 23); sekä erään Munkkiniemessä sijaitsevan kalliosuojan luovutta-
mista perunain ja juurikasvien säilytyspaikaksi 24). 

!) Kiint. lautak. 7 p. tammik. 27 § ja 3 p. maalisk. 356 §. — 2) S:n 10 p. 
helmik. 226 § ja 27 p. lokak. 1,503 §. — 3) S:n 24 p. maalisk. 491 §. — 4) S:n 
7 p. tammik. 28 ja 29 §, 3 p. helmik. 184 §, 10 p. maalisk. 409 ja 412 §, 17 p. 
maalisk. 445 §, 24 p. maalisk. 492 §, 31 p. maalisk. 539 §, 12 p. toukok. 822 §, 
19 p. toukok. 890 §, 3 p. kesåk. 987 ja 994 §, 9 p. kesåk. 1,054 §, 7 p. heinåk. 1,176 §, 
28 p. heinåk. 1,221, 1,223 ja 1,228 §, 20 p. lokak. 1,465 § ja 22 p. jouluk. 1,694,. 
1,700 ja 1,701 §. — 5) S:n 7 p. tammik. 30 §, 20 p. tammik. 109 §, 27 p. tam-
mik. 140 §, 3 p. helmik. 182 ja 183 §, 17 p. helmik. 265 §, 3 p. maalisk. 362 §, 
10 p. maalisk. 415 §, 24 p. maalisk. 494 §, 31 p. maalisk. 543 §, 7 p. huhtik. 590 
§, 21 p. huhtik. 666, 667, 668 ja 669 §, 12 p. toukok. 826 §, 3 p. kesåk. 998 ja 999 §, 
28 p. heinåk. 1,233 §, 18 p. elok. 1,290 §, 20 p. lokak. 1,456, 1,457, 1,463 ja 1,464 
§, 27 p. lokak. 1,500 §, 10 p. marrask. 1,556 §, 17 p. marrask. 1,577 §, 24 p. mar-
rask. 1,602 §, 8 p. jouluk. 1.638 ja 1,640 § ja 15 p. jouluk. 1,668 §. — 6 ) S:n 20 
p. tammik. 108 §, 10 p. maalisk. 413 §, 19 p. toukok. 893 §, 8 p. syysk. 1,341 
§ ja 22 p. jouluk. 1,703 §. — 7) S:n 3 p. helmik. 179 ja 180 § ja 30 p. kesåk.. 
1,145 §. — 8) S:n 10 p. helmik. 223 §. — 9) S:n 10 p. helmik. 225 §, 10 p. maa-
lisk. 408 §, 28 p. huhtik. 731 §, 18 p. elok. 1,293 § ja 29 p. syysk. 1,408 §. — 
10) S:n 3 p. maalisk. 359 §. — n ) S:n 10 p. maalisk.414 §. — 12) S:n 9 p. kesåk. 
1,059 §, 30 p. kesåk. 1,147 §, 7 p. heinåk. 1,173 §, 28 p. heinåk. 1,225 §, 15 p. 
syysk. 1,372, 1,373, 1,374, ja 1,379 §, 29 p. syysk. 1,413 §, 20 p. lokak. 1,466 §,. 
27 p. lokak. 1,499 ja 1,501 §, 3 p. marrask. 1,523 § ja 15 p. jouluk. 1,663 ja 
1,664 § sekå taloj. 24 p. helmik. 1 §, 26 p. toukok. 24 ja 25 § ja 18 p. elok. 38 
ja 39 §. — 1 3 ) Kiint. lautak. 28 p. huhtik. 730 §. — 1 4 ) S:n 7 p. tammik. 25 §. — 
15) S:n 7 p. huhtik. 589 §. — 1 6 ) S:n 28 p. huhtik. 729 §. — 17) S:n 12 p. toukok. 
823 § ja 18 p. elok. 1,287 §. — 18) S:n 13 p. tammik. 55 §, 3 p. maalisk. 357 §, 
31 p. maalisk. 535 §, 21 p. huhtik. 661 §, 26 p. toukok. 932 §, 7 p. heinåk. 1,175 
§, 28 p. heinåk. 1,222 §, ja 24 p. marrask. 1,600 §. — 1 9 ) S:n 3 p. helmik. 181 §. — 
20) S:n 5 p. toukok. 770 §. — 21) S:n 26 p. toukok. 931 § ja 22 p. jouluk. 1,698 §. — 
S2) S:n 3 p. kesåk. 1,003 §. — 2 3 ) S:n 30 p. kesåk. 1,146 §. — 2 4 ) S:n 29 p. syysk. 1,412 §.. 




