
3. Kiinteistölautakunta 

Kiinteistölautakunnan kokoonpano. Kaupunginvaltuuston valitsemana kiinteistö-
lautakunnan puheenjohtajana toimi kertomusvuonna toimistonjohtaja Y. A. Harvia 
ja sen jäseninä liittosihteeri V. A. Ahde, veturinkuljettaja F. B. Gröndahl, toimitus-
johtaja K. Huhtala, varatuomari R. G. I. Kallia, toimistopäällikkö G. M. Modeen, joh-
ta ja K. T. Salmio, toimitsija O. I. Turunen ja varatuomari K.-E. Östenson. Lautakun-
nan valitsemana lautakunnan varapuheenjohtajana toimi johtaja Salmio 2). Kaupun-
ginhallituksen edustajana lautakunnassa oli toimittaja, v.t. kiinteistöjohtaja E. V. 
Lähde. 

Tonttijaostoon kuuluivat puheenjohtajana toimistonjohtaja Harvia ja jäseninä toi-
mistopäällikkö Modeen ja toimitsija Turunen sekä varapuheenjohtajana johtaja Salmio 
ja varajäseninä liittosihteeri Ahde ja varatuomari Östenson, maa- ja metsätalous jaos-
toon puheenjohtajana johtaja Salmio ja jäseninä varatuomarit Kallia ja Östenson sekä 
varapuheenjohtajana toimistonjohtaja Harvia ja varajäseninä veturinkuljettaja Grön-
dahl ja toimitusjohtaja Huhtala sekä talo jaostoon puheenjohtajana toimitusjohtaja 
Huhtala ja jäseninä liittosihteeri Ahde ja veturinkuljettaja Gröndahl sekä varapuheen-
johtajana varatuomari Kallia ja varajäseninä toimistopäällikkö Modeen ja toimitsija 
Turunen 3). 

Kiinteistölautakunnan kokoukset ja sen käsittelemät asiat. Kiinteistölautakunnalla oli 
vuoden aikana 40 kokousta, tonttijaostolla 17, maa- ja metsätalous jaostolla 8 ja talo-
jaostolla 5 kokousta. Lautakunnan pöytäkirjain pykäläluku oli 1 073 ja lähetettyjen 
kirjeiden luku 617. Tonttijaoston pöytäkirjain pykäläluku oli 258, maa- ja metsätalous-
jaoston 91 ja talojaoston 17. Kiinteistötoimiston kansliaosaston diaarioon merkittyjen 
asiain luku oli 2 112, joista yleisiä asioita oli 624, kansliaosastolle kuuluvia asioita oli 9, 
tonttiosastolle kuuluvia asioita oli 736, maatalousosastolle kuuluvia asioita oli 134, 
metsätalousosastolle kuuluvia asioita 41, asemakaavaosastolle kuuluvia asioita oli 90, 
maanmittaus- ja kartastotöiden osastolle kuuluvia asioita oli 28, talo-osastolle kuuluvia 
asioita oli 303 ja kansanpuisto-osastolle kuuluvia asioita oli 147. 

Lautakunnan vuoden aikana käsittelemistä asioista mainittakoon seuraavat: 

1. Kiinteistötoimiston päällikön ja kansliaosaston toimialaan kuuluvat asiat 

Lautakunnan kokoukset. Lautakunnan kokoukset päätettiin 4) pitää maanantaisin 
klo 15 ja pyhä- tai juhlapäivän sattuessa seuraavana arkipäivänä. Tonttijaoston kokouk-
set päätettiin 5) pitää keskiviikkoisin kahden tai kolmen viikon väliajoin sekä tarpeen 
vaatiessa muulloinkin ja talojaoston kokoukset maanantaisin tarpeen vaatiessa. 

Ilmoitusten ja kuulutusten julkaiseminen. Lautakunnan ilmoitukset ja kuulutukset 
päätettiin 6) julkaista sanomalehdissä Ajan suunta, Arbetarbladet, Helsingin sanomat, 
Hufvudstadsbladet, Suomen sosialidemokraatti ja Uusi Suomi. 

Ks. v:n 1943 kert . I osan s. 64 ja kiint . lautak . 10 p. t ammik. 1 §. — 2) Ki int . lautak. 
10 p. tammik. 2 §. — 3) S:n 10 p. t ammik. 3 §. — 4) S:n 10 p. tammik. 4 §. — 5) Tont t i j . 12 p. 
tammik. 1 § ja taloj . 20 p. tammik. 1 §. — 6 ) S:n 10 p. tammik. 5 §. 
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Kiinteistölautakunnan alaiset viranhaltijat1). Lautakunnan alaisiin virkoihin mää-
rättiin mm. seuraavat henkilöt: rouva I. Sjöman maatalousosaston tilapäisen toimisto-
apulaisen toimeen lokakuun 16 pistä lukien siksi kunnes apulaisagronomi ryhtyi vir-
kaansa hoitamaan2); metsätyönjohtajan virkaan metsänvartija O. Skogman3) oman 
virkansa ohella toukokuun 1 p:stä 1944 alkaen toistaiseksi ja sittemmin herra O. E. 
Töyry4); maanmittaus- ja kartastotöiden osaston piirtäjän toimeen kartoittajaharjoit-
telija U. Hyppönen 5) tammikuun 1 p:stä lukien toistaiseksi ja enintään kertomusvuo-
den loppuun ja tilapäiseen piirtäjän toimeen neiti B. O. Hilbert 6); talo-osaston raken-
nusmestarinvirkaan rakennusmestari B. F. F. Böök7) sekä tilapäisiksi apulaisiksi herrat 
S. Lahtinen ja J . Milan v:n 1945 tammikuun ajaksi8); siirtolapuutarhaneuvojan apu-
laisen toimeen puutarhaopettaja H. Erämetsä huhtikuun 1 p:stä syyskuun 30 p:ään ja 
tämän jälkeen asemakaavaosaston tilapäiseen piirtäjän toimeen joulukuun 31 piään sekä 
edelleen v. 1945 hoitamaan samoja toimia vastaavina aikoina9); kansanpuisto-osaston 
omakotipuutarhaneuvojan apulaisen toimeen puutarhaneuvoja K. Pulsa huhtikuun J 
pistä elokuun 31 piään 10); sekä Korkeasaaren eläintarhan valvojan toimeen rehumes-
tari V. Lehtonen lokakuun 1 pistä lukien toistaiseksi apunaan lokakuun 16 pistä lu-
kien filosofian tohtori J . Soveri u ) . Eräät kiinteistötoimiston eri osastoilla kertomus-
vuonna tilapäisinä viranhaltijoina toimineet henkilöt lautakunta päätti 12) määrätä 
edelleen viksi 1945 heidän entisiin virkoihinsa. 

Talo-osaston apulaisrakennusmestarille E. Lintolalle päätettiin 13) myöntää hänen 
anomansa ero syyskuun 1 pistä lukien. 

Lautakunta päätti14) palkata tilapäisen paikallisen apulaisisännöitsijän Pirkkolan 
omakotialueelle entisin ehdoin toistaiseksi ja enintään kertomusvuoden loppuun saakka 
100 mkin palkkiosta kuukaudessa talo-osaston hoidossa olevaa taloa kohden, mikä 
palkkio oli suoritettava kyseisten rakennusten hoitomenojen peittämiseksi myönnettä-
vistä varoista, kaikki edellytyksin, että kiinteistölautakunta oikeutettiin käyttämään 
vähittäismaksulla myydyistä Pirkkolan omakotialueelle sijoitetuista ruotsalaisista lahja-
taloista kertomusvuoden aikana saatavia vuokratuloja. 

Sairaslomaa virkasäännön mukaisin palkkaeduin myönnettiin seuraaville viranhal-
tijoille.* toimistopäällikkö J . Savolaiselle tammikuun 3 pistä 1945 kahden viikon ajaksi 
sijaisenaan sihteeri T. Törnblom15); notaari E. Ruudulle syyskuun 1 pistä tammikuun 31 
piään 1945 sijaisenaan sihteeri T. Törnblom16); tonttiosaston tilapäiselle varastoalueiden 
tarkastajalle työnjohtaja A. Juutilaiselle maaliskuun 15 pistä kesäkuun 2 piään ja heinä-
kuun 3 pistä joulukuun 31 piään17); toiselle apulais agronomille T. Kukkoselle lokakuun 
4 pistä marraskuun 20 piään ja joulukuun 3 pistä tammikuun 5 piään 1945 18); metsän-
vartija A. Sireenille huhtikuun 24 pistä toukokuun 15 piään19); apulaisasemakaava-arkki-
tehti B. Aminoffille tammikuun 18 pistä helmikuun 1 piään 20); asemakaava-osaston nuo-
remmalle arkkitehdille O. Steniukselle joulukuun 5 pistä 23 piään 21); apulaisgeodeetti 
K. T. Saariolle helmikuun 17 pistä huhtikuun 30 piään ja elokuun 16 pistä helmikuun 
1 piään 1945 sijaisenaan insinööri L. Salmenhaara22); maanmittaus- ja kartastotöiden osas-
ton piirtäjälle H. Mäkipäälle syyskuun 1 pistä 30 piään ja marraskuun 20 pistä tammi-
kuun 20 piään 194523); sekä Korkeasaaren eläintarhan eläintenhoitajalle P. Kuikalle 
elokuun 3 pistä 24 piään 24). 

Myöskin kiinteistölautakunnan alaisille talonmiehille ja siivoojille y.m. niihin verratta-
ville viranhaltijoille myönnettiin kertomusvuoden aikana lääkärintodistuksen nojalla 

Kaikki viranhaltijoita koskevat asiat selostetaan tässä huolimatta siitä, minkä osaston toi-
mialaan ne kuuluvat. — 2) Kiint . lautak. 16 p. lokak. 748 § ja 18 p. jouluk. 1 012 §. — 3) S:n 
8 p. toukok. 372 §. — 4) S:n 18 p. jouluk. 1 021 §. — 5) S:n 17 p. tammik. 35 §. — 6) S:n 27 p. 
marrask. 912 §. — 7) S:n 18 p. jouluk. 1 009 §. — 8) S:n 27 p. jouluk. 1 072 §. — 9) S:n 20 p. 
maalisk. 232 § ja 18 p. jouluk. 1 019 §. — *<>) S:n 20 p. maalisk. 233 §. — S:n 9 p. lokak. 
707 §, 16 p. lokak. 743 § ja 20 p. marrask. 868 §. — 12) S:n 18 p. jouluk. 1 018 §. — 13) S:n 
4 p. syysk. 596 §. — 14) S:n 13 p. maalisk. 215 §; ks. myös v:n 1943 kert . I I osan s. 3 ja tä-
män kert . I osan s. 168. — 15) Kiint . lautak. 27 p. jouluk. 1 057 §. — 16) S:n 4 p. syysk. 598 § ja 4 p. 
jouluk 956 §. —17) S:n 13 p. maalisk. 189 §, 17 p. huhtik. 284 §, 2 p. toukok. 344 §, 3 p. hei-
näk. 508 §, 4 p. syysk. 595 § ja 4 p. jouluk. 954 §. —18) S:n 16 p. lokak. 747 § ja 27 p. mar-
rask. 914 §. —19) S:n 24 p. huhtik. 310 §. —20) S:n 17 p. tammik. 36 §. —21) S:n 18 p. jouluk 
1 050 §. — 22) S:n 21 p. helmik. 148 §, 13 p. maalisk. 188 §, 17 p. huhtik. 282 §, 4 p. syysk. 
597 §, 11 p. syysk. 640 §, 9 p. lokak. 715 § ja 20 p. marrask. 871 §. — 23) S:n 11 p. syysk. 
658 §, 18 p. syysk. 660 § ja 20 p. marrask. 872 §. — 24) S:n 4 p. syysk, 633 §. 
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sairaslomaa, viransijaisia määrättiin ja kaupunginhallitukselle tehtiin esityksiä määrä-
rahan myöntämisestä näiden palkkaamista varten1). 

Apulaisagronomi T. Kukkonen kuoli marraskuun 29 p:nä, apulaisgeodeetti K. T. 
Saario marraskuun 28 p:nä ja eläintenhoitaja P. Kuikka joulukuun 21 p:nä 2). 

Virkalomaa myönnettiin toiselle apulaisasemakaava-arkkitehdille V. Tuukkaselle 
huhtikuun 19 p:stä 27p:ään Tukholmassa pidettävään kaupunginrakennusviikon johdosta 
järjestettyihin tilaisuuksiin osallistumista varten sijaisenaan sihteeri T. Törnblom 3); 
maanmittaus- ja kartastotöiden osaston piirtäjälle T. M. Aroheinälle syyskuun 15 p:stä 
lukien toistaiseksi ja enintään kertomusvuoden loppuun 4); sekä halli- ja torikaupan 
valvojalle P. Kivelle kahden kuukauden ajaksi syyskuun 25 p:stä lukien sijaisenaan 
kunnallisten työväenasuntojen isännöitsijä A. Wansen 5). 

Kaupunginhallitukselle annettiin puoltava lausunto anomuksesta saada asua kau-
punkialueen ulkopuolella 4 tapauksessa6). 

Vastuunalaisen arkistonhoitajan määrääminen. Nojautuen kaupunginhallituksen 
päätökseen7) kunnallisten arkistojen järjestämisestä lautakunta päätti8) määrätä vas-
tuunalaiseksi arkistonhoitajaksi kiinteistötoimiston kansliaosastolle notaari E. Ruudun, 
asemakaavaosastolle piirtäjä S. Saxelinin ja maanmittaus- ja kartastotöiden osastolle 
piirtäjä A. Erämiehen. 

Kesälomat. Lautakunta päätti9) hyväksyä ehdotuksen kiinteistötoimiston ylempien 
viranhaltijain kesälomiksi v. 1944 ja oikeutti toimistopäällikön tekemään siihen pieneh-
köjä muutoksia. Muiden viranhaltijain kesälomien järjestäminen annettiin asianomaisten 
osastonpäälliköiden tehtäväksi, jotka yhdessä toimistopäällikön kanssa oikeutettiin 
ottamaan tarvittavat kesalomasijaiset. 

Laskujen hyväksyminen. Lautakunta päätti10), että toimistopäällikkö ja hänen esty-
neenä ollessaan sihteeri hyväksyy 11 pääluokan I lukuun, VI luvun kohtiin 1, 2, 4, 6, 9, 
10, 12 ja 15 sekä IX luvun 1 kohtaan kohdistuvat laskut, tonttiosaston päällikkö ja hä-
nen estyneenä ollessaan apulaispäällikkö hyväksyy V lukuun kohdistuvat laskut, kaupun-
ginagronomi ja hänen estyneenä ollessaan ensimmäinen apulaisagronomi hyväksyy I I 
lukuun ja VI luvun 11 kohtaan kohdistuvat laskut sekä allekirjoittaa osaston shekkiti-
lin shekit, kaupunginmetsänhoitaja ja hänen estyneenä ollessaan kiinteistölautakunnan 
kulloinkin määräämä sijainen hyväksyy I I I lukuun ja VI luvun 14 kohtaan kohdistuvat 
laskut sekä talo-osaston päällikkö ja hänen estyneenä ollessaan apulaispäällikkö hyväksyy 
IV luvun 1—48 kohtiin ja VI luvun 3 kohtaan kohdistuvat laskut. 

Ratkaisemattomien asiain luettelo, joka oli laadittu marraskuun 1 p:nä 1943, tarkas-
tettiin11). 

Vakuusasiakirjojen tarkastus. Lautakunta suoritti12) kaikkien kiinteistölautakunnan 
hallussa olevien vakuusasiakirjojen tarkastuksen. 

Kiinteistöluettelo. Lautakunta päätti13), että maanmittaus- ja kartastotöiden osaston 
piirtäjälle E. Monnille oli kiinteistöluettelon laatimisesta suoritettava korvausta 900 mk 
kuukaudessa heinäkuun 1 p:stä lukien siksi kunnes luettelo oli valmis. Piirtäjä Monnin 
ehdotus kiinteistöluettelonpitä jän viran perustamisesta ei lautakunnan mielestä antanut 
aihetta toimenpiteisiin. 

Ilmakuvakartat. Kaupunginvaltuuston myönnettyä14) varoja ilmakuvakarttojen laa-
timiseen kiinteistötoimisto oli tehnyt puolustuslaitokselta tilauksen ilmakuvakarttojen 
laatimisesta n. 180 km2:n suuruisesta alueesta, jota rajoitti idässä aikaisemmin valo-

x) Kiint . lautak. 10 p. tammik. 27—29 §, 31 p. tammik. 99 §, 7 p. helmik. 130 §, 14 p. hel-
mik. 144 §, 21 p. helmik. 155 ja 156 §, 28 p. helmik. 174 §, 13 p. maalisk. 224 §, 27 p. maa-
lisk. 256 ja 257 §, 3 p. huhtik. 276 §, 17 p. huhtik. 299—301 §, 2 p. toukok. 355 §, 30 p. tou-
kok. 443 §, 12 p. kesäk. 469 §, 19 p. kesäk. 502 §, 3 p. heinäk. 526 §, 31 p. heinäk. 566 ja 
567 §, 14 p. elok. 588 ja 589 §, 4 p. syysk. 625 ja 627 §, 11 p. syysk. 653 ja 654 §, 18 p. 
syysk. 670 §, 2 p. lokak. 696 ja 697 §, 9 p. lokak. 730 ja 731 §, 16 p. lokak. 761 §, 23 p. lo-
kak. 783 ja 784 §, 30 p. lokak. 807 ja 810 §, 6 p. marrask. 838 §, 20 p. marrask. 902 ja 906 § 
ja 27 p. marrask. 940 § sekä maa- ja metsätalousj. 1 p. helmik. 1 §, 11 p. huhtik. 10—12 §, 
4 p. elok. 44 §, 21 p. marrask. 60 ja 61 § sekä 29 p. jouluk. 85 ja 86 §. — 2) Kiint . lautak. 4 p. jouluk! 
950 ja 951 § sekä 27 p. jouluk. 1 070 §. — 3) S:n 17 p. huhtik. 283 §. — 4) S:n 2 p. lokak. 
700 §. — 5) S:n 4 p. syysk. 596 §. — 6) S:n 24 p. tammik. 57 §, 31 p. tammik. 82 ja 84 § ja 
4 p. jouluk. 955 §. — 7) Ks. v:n 1943 kert. I osan s. 153. — 8) Kiint . lautak. 8 p. toukok. 364 §. — 
9) S:n 22 p. toukok. 413 §. — 10) S:n 18 p. jouluk. 1 017 §. — n ) S:n 21 p. helmik. 159 §. — 
12) S:n 27 p. jouluk. 1 073 §. — 13) S:n 27 p. jouluk. 1 056 §. — Ks. v:n 1942 kert . I osan 
s. 20. 
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kuvattu alue Kallion kirkon kautta pohjois-etelään kulkevasta linjasta itään, etelässä 
linja Pihlajasaari—Käärmesaari—Ryssjeholmen, lännessä linja Ryssjeholmen—Klapp-
träsk ja pohjoisessa linja Klappträsk—Långträsk—Helsingin pitäjän kirkko. Lauta-
kunta päätti2) hyväksyä kiinteistötoimiston toimenpiteen. 

Talousarvioehdotus. Hyväksyttyään kiinteistölautakunnan talousarvioehdotuksen 
v:ksi 1945, lautakunta päätti3) lähettää sen kaupunginhallitukselle. 

Asuntopulan lieventäminen. Käsitellessään kysymystä rintamamiesten, sotainvalidien 
ja sotaleskien asunto-olojen järjestämisestä, lautakunta päätti4) antaa tonttiosaston 
tehtäväksi laatia tontinmyyntiluettelon sekä asemakaavaosaston tehtäväksi kiireelli-
sesti valmistaa Oulunkylän asuntoalueen rakennussuunnitelman. 

Käyttövarat. Lautakunnan käyttövaroista myönnettiin mm. seuraavat määrärahat: 
700 mk Korkeasaaren eläintarhan valvojan V. A. Korvenkontion 5) haudalle ja 400 

mk lämmittäjä E. Salmen 6) haudalle laskettavaa seppelettä varten; 
32 000 mk Malmi—Tapanilan alueen pohjakarttojen jäljennösten lunastamiseen7); 
18 815 mk työvälineiden ja kaluston hankkimiseen kiinteistötoimiston metsätalous-

osastolle8); sekä 
40 000 mk asiakirjojen ja piirustusten valokuvaamiseen 9); 
13 950 mk joulukuusien pystyttämiseksi Senaatintorille, Hakaniementorille ja Man-

nerheimintien varrella olevaan Arkadian kortteliin n:o 198 10). 
Esityksiä kaupunginhallitukselle tehtiin asioista, jotka koskivat mm. määrärahan 

varaamista talousarvioon kiinteistötoimiston erinäisten toimenhaltijain sairaslomasijaisia 
varten11) ja eläkkeiden myöntämistä12). 

Lausuntoja kaupunginhallitukselle annettiin asioista, jotka koskivat mm. kiinteistö-
toimiston asemakaavaosaston virkojen uudelleenjärjestelyä13); korttelin n:o 303 myynti-
tarjousta kaupungille14); korttelin n:o 160 tonttien n:o 11 ja 13 myyntitarjousta kau-
pungille15); linja-autoaseman kunnallistamista ja vuokraamista koskevaa anomusta16); 
tehtailija V. Lindforsin ja kaupungin välistä tilusvaihtoa17); viemärin rakentamista 
Marttilan omakotialueelle18); lisäalueen luovuttamista teknillisen korkeakoulun laajen-
tamista varten19); rintamamiesten, sotainvalidien ja sotaleskien asuntokysymyksen jär-
jestämistä koskevaa kiertokirjettä20); sekä hautausmaa-alueen luovuttamista evankelis-
luterilaisille seurakunnille21). 

2. Kiinteistötoimiston tonttiosaston toimialaan kuuluvat asiat 

Myydyt tontit. Kiinteistölautakunta möi vuoden aikana seuraavat tontit: 

g £ c
 t-t Tontin Huutokaup-

B s 
3 £ 
o g-

Katu 1 1 Ostaja pinta-ala, pahinta, B s 
3 £ 
o g-

CD ET. 
S P m2 mk 

359 Aleksis Kivenkatu 10a Piirtäjä T. Ermala22) 831.5 352 600 
555 Anjalantie 1 Asunto-oy. Sammatti 23) 5 936.0 1 085 500 
612 Kuusitie 7 Rakennusmestari U. Vahtera24) 814.0 840 000 
612 » 9 Johtaja M. Sorvari24) 1 184.o 900 000 
613 » 8 Liikemies A. Olin25) 1 164.6 765 000 
613 » 10 Rakennusmestarit A. ja U. Euramaa 26) 1 526. o 797 000 
614 » 11 Rakennusmestari U. V. Lehtinen 24) 2 119.2 1 885 000 
616 » 13 Rakennusmestari E. Lehtinen 24) 1 110.o 780 000 
616 » 15 Liikemies C. Thunberg 24) 1 628. o 1 440 000 
620 » 16 Rakennusmestarit L. Rimminen ja S. 

Vanhala 22) 
1 209. o 841 000 

!) Ks. v:n 1943 kert . I I osan s. 22. — 2) Kiint. lautak. 8 p. toukok. 361 §. — 3) S:n 4 p. 
syysk. 602 §. — 4) S:n 2 p. lokak. 687 §. — 5) S:n 9 p. lokak. 706 §. — 6) S:n 10 p. tammik. 
32 §. — 7) S:n 17 p. tammik. 34 §. —8) S:n 31 p. tammik. 103 §. —9) S:n 2 p. toukok. 345 §. — 
10) S:n 18 p. jouluk. 1 011 §. — u ) S:n 4 p. syysk. 600 §. — 12) S:n 4 p. jouluk. 961 § ja 18 p. 
jouluk. 1 023 §. — 13) S:n 2 p. toukok. 346 §. —14) S:n 15 p. toukok. 383 §. —15) S:n 12 p. 
kesåk. 452 §. — 16) S:n 3 p. heinåk. 511 §. — 17) S:n 3 p. heinåk. 512 §. — 18) S:n 4 p. syysk. 
601 §. — 19) S:n 11 p. syysk. 642 §. — 20) S:n 2 p. lokak. 687 §. — 21) S:n 9 p. lokak. 713 §. — 
22) S:n 4 p. jouluk. 969 §. —23) S:n 13 p. maalisk. 187. — 24) S:n 27 p. marrask. 921 §. — 25)S:n 
18 p. jouluk. 1 032 §. — 26) S:n 11 p. jouluk. 991 §. 


