
3. Kiinteistölautakunta 

Kiinteistölautakunnan kokoonpano. Kaupunginvaltuuston valitsemana kiinteistö-
lautakunnan puheenjohtajana toimi kertomusvuonna toimistonjohtaja Y. A. Harvia ja 
sen jäseninä pankinjohtaja L. J . Ahva, toimitusjohtaja K. Huhtala, pääjohtaja J . Hämä-
läinen, toimitsija T. Hj. Långström, kanslianeuvos G. M. Modeen, kirvesmies K. R. Niemi, 
toimitsija V. N. Puskala ja notariaattiosaston päällikkö K.-E. Östenson. Lautakunnan 
valitsemana 2) lautakunnan varapuheenjohtajana toimi toimitusjohtaja Huhtala. Kau-
punginhallituksen edustajana lautakunnassa oli kiinteistöjohtaja V. V. Salovaara. 

Tonttijaostoon kuuluivat puheenjohtajana kanslianeuvos Modeen ja jäseninä pääjoh-
taja Hämäläinen ja kirvesmies Niemi sekä varajäseninä toimistonjohtaja Harvia, toimi-
tusjohtaja Huhtala ja toimitsija Puskala. Maa- ja metsätalous jaostoon kuuluivat puheen-
johtajana toimitusjohtaja Huhtala ja jäseninä pankinjohtaja Ahva ja toimitsija Lång-
ström sekä varajäseninä toimistonjohtaja Harvia, kirvesmies Niemi ja notariaattiosaston 
päällikkö Östenson. Talojaoston puheenjohtajana toimi notariaattiosaston päällikkö 
Östenson ja jäseninä pankinjohtaja Ahva ja toimitsija Puskala sekä varajäseninä pääjoh-
taja Hämäläinen, toimitsija Långström ja kanslianeuvos Modeen3). 

Kiinteistölautakunnan kokoukset ja sen käsittelemät asiat. Kiinteistölautakunnalla oli 
vuoden aikana 45, tonttijaostolla 30, maa- ja metsätalousjaostolla 7 ja talojaostolla 4 
kokousta. Lautakunnan pöytäkirjain pykäläluku oli 1 543 ja lähetettyjen kirjeiden luku 
863. Tonttijaoston pöytäkirjain pykäläluku oli 711, maa- ja metsätalous jaoston 65 ja 
talojaoston 35. Kiinteistötoimiston kansliaosaston diaariin merkittyjen asiain luku oli 
3 307, joista toimistopäällikölle kuuluvia asioita oli 380, kansliaosaston sihteerille kuuluvia 
asioita oli 7, tonttiosastolle kuuluvia asioita oli 1 935, maatalousosastolle kuuluvia asioita 
oli 144, metsätalousosastolle kuuluvia asioita oli 65, asemakaavaosastolle kuuluvia asioita 
oli 202, maanmittaus-ja kartastotöiden osastolle kuuluvia asioita oli 132 ja talo-osastolle 
kuuluvia asioita oli 442. 

Lautakunnan vuoden aikana käsittelemistä asioista mainittakoon seuraavat: 

1. Kiinteistötoimiston päällikön ja kansliaosaston toimialaan kuuluvat asiat 

Lautakunnan kokoukset päätettiin 4) pitää maanantaisin klo 15 ja pyhä- tai juhlapäivän 
sattuessa seuraavana arkipäivänä. Jaostot saivat itse päättää omien kokoustensa ajoista. 
Tonttijaoston kokoukset päätettiin 5) pitää keskiviikkoisin klo 15.3o. 

Ilmoitukset ja kuulutukset. Lautakunnan ilmoitukset ja kuulutukset päätettiin 6) jul-
kaista Arbetarbladet, Folktidningen, Helsingin Sanomat, Hufvudstadsbladet, Suomen 
sosialidemokraatti, Työkansan sanomat, Uusi Suomi ja Vapaa sana nimisissä sanomaleh-
dissä. 

Viranhaltijat. Kiinteistötoimiston kansliaosaston 37 palkkaluokkaan kuuluvaan toi-
mistoapulaisentoimeen päätettiin valita toimistoapulainen T. M. Tuominen tammikuun 1 

Ks. t ä m ä n ker t . I osan s. 120 j a k i in t . l au t ak . 14 p. t a m m i k . 1 §. — 2 ) K i in t . l au t ak . 14p. 
t a m m i k . 2 §. — 3) S:n 14 p. t a m m i k . 3 §. — 4) S:n 14 p . t a m m i k . 4 §. — 5) Ton t t i j . 16 p. t a m -
mik . 1 §. — 6) K i in t . l au t ak . 14 p. t a m m i k . 5 §. 



2 :]. Kiinteistölautakunta 2 

p:stä 1947 lukien 1)> tonttiosaston tilapäiseen siirtolapuutarhaneuvoj an virkaan puutar-
huri A. R. Wendelin 2), toiseen tilapäiseen siirtolapuutarhaneuvoj an virkaan puutarha-
neuvoja K. Pulsa huhtikuun 1 p:stä syyskuun 30 p:ään 3), 19 palkkaluokkaan kuuluvaan 
arkkitehdin virkaan arkkitehti E. A. Ek marraskuun 1 p:stä lukien 4) ja tilapäiseen raken-
nusneuvojantoimeen rakennusneuvoja H. M. Levonen 5), maatalousosaston II apulais-
agronomin virkaan agronomi H. Lappalainen 6), metsätalousosaston tilapäiseen toimisto-
apulaisentoimeen rouva S. Rahja huhtikuun 15 p:stä lukien enintään kertomusvuoden 
loppuun 7) ja samoin tilapäiseen toimistoapulaisen toimeen neiti M. Tapanainen 8), asema-
kaavaosaston 31 palkkaluokkaan kuuluvaan piirtäjän virkaan piirtäjä R. Frankenhaeuser9), 
toimistoarkkitehdinvirkaan arkkitehti M. O. Kivimaa 10), 17 palkkaluokkaan kuuluvaan 
arkkitehdin virkaan arkkitehti S. H. A. F. Schmidt lokakuun 15 p:stä lukien n ) , ylimääräi-
seen piirtäjäntoimeen mittausmies U. Oranne 12) sekä piirtäjäharioittelijan- ja lähetin-
toimeen ylioppilas K. L. Bärlund lokakuun 11 p:stä lukien 13), maanmittaus- ja kartasto-
töiden osaston 40 palkkaluokkaan kuuluvaan toimistoapulaisen virkaan ja tammikuun 
1 p:stä 1947 lukien 38 palkkaluokkaan kuuluvaan piirtäjän virkaan toimistoapulainen 
H. K. Mäkipää 14), tilapäiseen piirtäjäntoimeen edelleen enintään v:n 1946 loppuun piirtäjä 
V. O. Teittinen 15), 22 palkkaluokkaan kuuluvaan mittausteknikonvirkaan maaliskuun 
27 p:stä lukien ja myöhemmin 18 palkkaluokkaan kuuluvaan insinöörin virkaan insinööri 
M. M. Käyräkoski16), kahteen 26 palkkaluokkaan kuuluvaan mittausteknikonvirkaan 
piirtäjät L. H. Lagerstam ja T. A. Laine maaliskuun 27 p:stä lukien 17), 16 palkkaluokkaan 
kuuluvaan insinöörin virkaan insinööri A. O. Aarnio maaliskuun 27 p:stä lukien 18), 41 
palkkaluokkaan kuuluvaan piirtäjän virkaan piirtäjä E. M. Ignatius huhtikuun 9 p:stä 
lukien19), 17 palkkaluokkaan kuuluvaan insinöörinvirkaan insinööri N. O. Heino20), 
17 palkkaluokkaan kuuluvaan insinöörinvirkaan insinööri V. Smeds 21), 27 palkkaluokkaan 
kuuluvaan mittausteknikonvirkaan mittausteknikko T. J. Kaskinen toukokuun 21 p:stä 
lukien 22), 28 palkkaluokkaan kuuluvaan laskijan virkaan filosofian maisteri T. T. Virta-
nen23), 29 palkkaluokkaan kuuluvaan tilapäiseen mittausteknikonvirkaan mittaustek-
nikko A. K. Rainesalo 24), 30 palkkaluokkaan kuuluvan viran mukaisesti palkattuun tila-
päisen kartoittajan toimeen mittausteknikko P. J. Savela enintään kertomusvuoden 
loppuun 25), kahteen 25 palkkaluokkaan kuuluvaan mittausteknikonvirkaan vaakitsija 
A. O. Anttila ja rakennusmestari E. W. Laaka 26), joista Anttila myöhemmin 22 palkka-
luokkaan kuuluvaan mittausteknikonvirkaan27), sekä 31 palkkaluokkaan kuuluvaan 
kartoittajantoimeen piirtäjä V. O. Teittinen ja 36 palkkaluokkaan kuuluvaan piirtäjän -
virkaan piirtäjä I. M. Auerma, molemmat tammikuun 1 p:stä 1947 lukien 28), 29 palkka-
luokkaan kuuluvaan mittausteknikonvirkaan mittausmies R. Hakio 29), 30 palkkaluok-
kaan kuuluvaan kartoittajan virkaan kartoittaja U. F. Hyppönen marraskuun 12 pistä 
lukien 30), 40 palkkaluokkaan kuuluvaan piirtäjän virkaan piirtäjä R. E. Kaskinen tammi-
kuun 1 p:stä 1947 lukien31), 41 palkkaluokkaan kuuluviin piirtäjän virkoihin piirtäjät G. M. 
Grönroos, A.-L. Loiske ja I. M. Stavenhagen tammikuun 1 pistä 1947 lukien 32), ja 25 palk-
kaluokkaan kuuluvaan mittausteknikonvirkaan mittausteknikko T. A. Laine joulukuun 
10 pistä 1946 lukien33), talo-osaston apulaispäällikön virkaan varatuomari V. G. Vartio-
vaara34), 23 palkkaluokkaan kuuluvan viran mukaisesti palkattuun kalliosuojien tarkas-
tajan virkaan V. A. Harmanen kesäkuun 1 pistä lukien enintään kuluvan vuoden lop-
puun 35) ja kunnallisten työväenasuntojen isännöitsijän virkaan osaston päällikkö A. Valta 
tammikuun 1 pistä 1947 lukien36). 

Talo-osaston päälliköksi kaupunginhallitus oli valinnut saman osaston apulaispäällikön 
U. J. Kallion. 

!) Kiint. lautak. 9 p. jouluk. 1 425 §. — 2) S:n 14 p. tammik. 15 §. — 3) S:n 4 p. maalisk. 
223 §. — 4) S:n 21 p. lokak. 1 195 §. — 5) S:n 16 p. jouluk. 1 462 §. — 6) S:n 28 p. tammik. 
82 §. — 7) S:n 15 p. huhtik. 452 §. — 8 ) S:n 21 p. lokak. 1 200 §. —9) S:n 14 p. tammik. 13 §. — 
10) S:n 18 p. helmik. 146 §. — n ) S:n 14 p. lokak. 1 158 §. — 12) S:n 14 p. lokak. 1 159 §. — 
13) S:n 14 p. lokak. 1 161 §. — 14) S:n 14 p. tammik. 14 § ja 18 p. marrask. 1 352 §. — 15) S:n 
14 p. tammik. 48 §. — 16) S:n 26 p. maalisk. 309 § ja 20 p. toukok. 600 §. — 17) S:n 26 p. 
maalisk. 310 §. — 18) S:n 28 p. maalisk. 317 §. — 19) S:n 8 p. huhtik. 405 §. — 20) S:n 15 p. 
huhtik. 451 §. — 21) S:n 20 p. toukok. 600 §. —- 22) S:n 20 p. toukok. 601 §. — 23) S:n 20 p. 
toukok. 602 §. — 24) S:n 27 p. toukok. 647 §. — 25) S:n 8 p. heinåk. 802 §. — 26) S:n 28 p. 
tammik. 83 §. — 27) S:n 21 p. lokak. 1 194 §. — 28) S:n 21 p. lokak. 1 196 §. — 29) S:n 21 p. 
lokak. 1 198 §. — 30) S:n 11 p. marrask. 1 308 §.—31) S:n 18 p. marrask. 1 353 §. —32) S:n 18 p. 
marrask. 1 354 §. — 33) S:n 9 p. jouluk. 1 426 §. — 34) S:n 29 p. huhtik. 490 §. — 35) S:n 6 p. 
toukok. 563 §. — 36) S:n 23 p. jouluk. 1 500 §. 
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Henkilöt, jotka v:n 1946 aikana olivat toimineet tilapäisinä viranhaltijoina kiinteistö-
toimiston eri osastoilla päätettiin määrätä edelleenkin hoitamaan virkojaan enintään 
v:n 1947 loppuun määrätystä peruspalkasta kulloinkin voimassa olevin kalliinajan-
lisäyksin. 

Asemakaavaosastolle päätettiin2) palkata arkkitehti O. Flodm maaliskuun 1 pistä 
alkaen 105 mk:n tuntipalkasta ja 114 mk:n tuntipalkasta kesäkuun 1 p:stä lukien. 

Maanmittaus- ja kartastotöiden osaston tilapäiseen piirtäjäntoimeen päätettiin3) mää-
rätä piirtäjä P. Astala tammikuun ajaksi 6 505 mkin palkkiosta ja tilapäiseen toimisto-
apulaisentoimeen rouva S. Svärd kesäkuun 15 pistä lukien enintään vuoden loppuun sekä 
edelleen tammikuun 1 p:stä 1947 enintään kyseisen vuoden loppuun 45 palkkaluokan mu-
kaan maksettavasta palkasta. 

Päätettiin4) määrätä halli- ja torikaupan valvoja P. O. Kivi oman toimensa ohella 
hoitamaan kunnallisten työväenasuntojen isännöitsijän virkaa marraskuun 11 p:stä lukien 
siksi kunnes uusi isännöitsijä ryhtyy virkaansa hoitamaan. 

Talo-osaston ylimääräinen isännöitsijä H. Tanskanen päätettiin5) määrätä hoitamaan 
entisiä tehtäviään toistaiseksi 4 625 mk:n peruspalkasta kulloinkin voimassa olevin kal-
liinaj anlisäyksin. 

Metsätyönjohtaja O. Töyry päätettiin 6) määrätä oman virkansa ohella hoitamaan kau-
pungin metsätyömaiden työmaahuoltoa koskevia asioita joulukuun 15 p:stä 1946 alkaen 
3 kuukauden aikana 2 500 mk:n kuukausipalkkiosta. 

Omasta pyynnöstään myönnettiin ero virastaan maanmittaus- ja kartastotöiden osas-
ton vaakitsijalle, insinööri M. Nuimiselle heinäkuun 1 p:stä lukien7), tonttiosaston aikki-
dille O. Kiittnerille heinäkuun 15 p:stä lukien 8), asemakaavaosaston insinöörille V. K. 
U. Rahikaiselle lokakuun 15 p:stä lukien9), maanmittaus- ja kartastotöiden osaston kar-
toittajalle O. J. Suvannolle lokakuun 1 pistä lukien10), metsätalousosaston tilapäiselle 
toimistoapulaiselle rouva S. Rähjälle syyskuun 1 p:stä lakien n ) , asemakaavaosaston arkki-
tehdille A. J. Alapeusolle marraskuun 16 p:stä lukien12), kansliaosaston toimistoapulaiselle 
A. K. Kuusivaaralle lokakuun 1 p:stä lukien13), tonttiosaston varastoalueiden tarkastajalle 
rakennusmestari A. K. Niklanderille marraskuun 16 p:stä lukien14), maanmittaus- ja 
kartastotöiden osaston tilapäiselle piirtäjälle A. Juuselalle joulukuun 1 pistä lukien15) ja 
saman osaston tilapäiselle mittausteknikolle A. K. Rainesalolle tammikuun 1 pistä 1947 
lukien 16). 

Sairaslomaa virkasäännön mukaisin palkkaeduin päätettiin myöntää kiinteistötoimis-
ton toimistopäällikölle J. A. Savolaiselle tammikuun 16 pistä tammikuun 23 piään17), 
tonttiosaston siirtolapuutarhaneuvojalle E. Kochille tammikuun 30 pistä helmikuun 28 
piään ja heinäkuun 17 pistä syyskuun 17 piään18), kiinteistötoimiston lähetille T. Korte-
laiselle tammikuun 29 pistä helmikuun 19 piään19), metsätalousosaston metsänvartijalle 
A. A. Sireenille tammikuun 25 pistä helmikuun 25 piään20), asemakaavaosaston asema-
kaavainsinöörille H. R. Gefwertille helmikuun 26 pistä helmikuun 28 piään ja maaliskuun 
5 pistä maaliskuun 20 piään21), maanmittaus- ja kartastotöiden osaston kiinteistöluettelon 
hoitajalle E. Monnille huhtikuun 2 pistä toukokuun 2 piään22), kansliaosaston toimisto-
apulaiselle E. R. Sandmanille toukokuun 3 pistä toukokuun 24 piään 23), talo-osaston toi-
mistoapulaiselle A. E. Tiusaselle toukokuun 22 pistä kesäkuun 12 piään24) sekä saman osas-
ton apulaispäällikölle V. G. Vartiovaaralle lokakuun 24 pistä marraskuun 9 piään25). 

Maatalousosaston palveluksessa oleville työntekijöille myönnettiin26) esitettyjen lää-
kärintodistusten perusteella asianmukaiset sairaslomat ja järjestettiin lomista johtuvat 
palkkaukset. 

*) Kiint. lautak. 23 p. jouluk. 1 499 §. — 2) S:n 26 maalisk. 316 § ja 4 marrask. 1 272 §. — 
3) S:n 14 p. tammik. 35 §, 11 p. kesäk. 740 § ja 23 p. jouluk. 1 517 §. — 4) S:n 18 p. marrask. 
1 349 §. — 5) S:n 23 p. jouluk. 1 499 §. — 6) S:n 9 p. jouluk. 1 440 §. — 7) S:n 15 p. huhtik. 
448 §. — 8) S:n 11 p. kesäk. 713 §. — 9) S:n 22 p. heinäk. 843 §. — 10) S:n 12 p. elok. 883 § ja 
19 p. elok. 923 §. — S:n 12 elok. 887 §. — 12) S:n 9 p. syysk. 1 004 §. — S:n 16 p. syysk. 
1 040 §. — 14) S:n 4 p. marrask. 1 274 §. — S:n 18 p. marrask. 1 350 §. — 16) S:n 9 p. jouluk. 
1 424 §. — S : n 21 p. tammik. 80 §.— 18) S:n 5 p. helmik. 113 §, 18 p. helmik. 188 §, 4 p. 
maalisk. 223 § ja 22 p. heinäk. 844 §. — *9) S:n 5 p. helmik. 114 §. — 20) S:n 18 p. helmik. 147 § 
ja 4 p. maalisk. 225 §. — 21) S:n 26 p. maalisk. 311 §. —2 2) S:n 8 p. huhtik. 403 §. — 23) S:n 6 p. 
toukok. 561 §. — 2*) S:n 11 p. kesäk. 714 §. — 25) S:n 11 p. marrask. 1 309 §. — 26) Maa- ja 
metsätalousj. 16 p. tammik. 1, 2, 3 ja 4 §, 22 p. maalisk. 9 §, 24 p. huhtik. 17, 18, 20 ja 21 §, 
26 p. heinäk. 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 41, 42, 43, 45 ja 46 §, 20 p. elok. 51 ja 52 §, 12 p. 
lokak. 53, 54 ja 55 §, sekä 10 p. jouluk. 65, 66, 67, 68, 69, 78, 79 ja 81 §. 
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Virkavapautta viranhaltijoille myönnettiin seuraavasti: kiinteistötoimiston toimisto-
päällikölle J. A. Savolaiselle toukokuun 22 p:stä toukokuun 24 p:ään maanmittaus- ja 
kartastotöiden osaston tilapäiselle piirtäjälle rouva S. Svärdille elokuun 12 p:stä marras-
kuun 3 p:ään 2), saman osaston tilapäiselle mittausteknikolle A. K. Rainesalolle lokakuun 
1 p:stä marraskuun 30 p:ään3), sekä kaupungingeodeetille E. A. Saloselle ja asemakaava-
osaston I apulaisasemakaava-arkkitehdille B. H. Aminoffille syyskuun 4 p:stä lokakuun 
4 p:ään 4). Kaupunginmetsänhoitajalle T. Ranckenille päätettiin puoltaa virkavapautta 
täysin palkkaeduin syyskuun 25 p:n ja lokakuun 5 p:n väliseksi ajaksi5). 

Ehdotus, joka koski kiinteistötoimiston ylempien viranhaltijain kesälomia hyväksyt-
tiin 6) ja toimistopäällikkö oikeutettiin tekemään siihen tarpeelliseksi katsottuja pienem-
piä muutoksia. Muiden viranhaltijain kesälomien järjestäminen sekä mahdollisten kesä-
lomasijaisten palkkaaminen jätettiin toimistopäällikön ja asianomaisten osastonpäälli-
köiden yhdessä ratkaistavaksi. 

Luvan myöntäminen sivutoimen hoitamiseen. Päätettiin 7) kaupunginhallitukselle puol-
taa anomuksia, jotka koskivat määrätyin edellytyksin luvan myöntämistä sivutoimen 
hoitamiseen 6 tapauksessa. 

Palkan korottaminen. Tonttiosaston lainopilliselle apulaiselle varatuomari V. Teivoselle 
päätettiin 8) maksaa 16 palkkaluokkaa vastaava peruspalkka kulloinkin voimassa olevin 
kalliinajanlisäyksin syyskuun 1 p:n ja joulukuun 31 p:n 1946 välisenä aikana; talon Mari-
ankatu n:o 22 sopimuspalkkaisen talonmiehen kuukausipalkka päätettiin9) korottaa 
toistaiseksi 2 000 mk:aan maaliskuun 1 p:stä 1946 lukien. 

Autojen hoidosta maksettavat korvaitkset. Maanmittaus- ja kartastotöiden osaston käy-
tössä olevien autojen kuljettajina toimiville mittausmiehille päätettiin10) maksaa heidän 
varsinaisen palkkansa lisäksi auton hoidosta aiheutuvasta lisätyöstä 700 mk kuukaudessa 
lokakuun 1 p:stä 1946 alkaen. 

Työehtosopimus ja palkat, Maanmittaus^- ja kartastotöiden osaston mittausmiesten ja 
kairaajien vetoomus työehtosopimukseen palkankorotusanomuksessaan ei lautakunnan 
mielestä antanut aihetta toimenpiteisiin n ) . 

Viranhaltijain palkkauksessa ilmenneiden epäkohtien korjaaminen. Viranhaltijain palk-
kauksessa ilmenneiden epäkohtien korjaamista koskevaa ehdotusta päätettiin 12) asettaa 
tarkastamaan valiokunta, johon toimistopäällikön ohella kuuluivat lautakunnan jäsenet 
L. J. Ahva, V. N. Puskala ja K.-E. Östenson. Päätettiin hyväksyä ehdotetut uudet virko-
jen nimitykset, ehdotus kiinteistötoimiston virkojen nimityksiksi sekä ehdotus kiinteistö-
toimiston virkojen uudeksi luokitteluksi. 

Edustus komiteoissa. Kadunnimikomiteaa päätettiin 13) täydentää määräämällä sen 
uudeksi jäseneksi kaupunginarkistonhoitaja filosofian maisteri R. N. Rosen. 

Eri maatalouskerhojen välistä yhteistoimintaa suunnittelemaan asetettuun komiteaan 
valittiin 14) lisäjäseneksi kansakoulujen kasvitarhatoiminnan v.t. johtaja, opettaja J. F. 
Palmen. 

Lautakunnan edustajiksi komiteaan, joka suunnitteli Bengtsärin koulutilan vastaista 
käyttöä, päätettiin 15) valita maa- ja metsätalousjaoston puheenjohtaja filosofian tohtori 
K. Huhtala ja kaupunginmetsänhoitaja T. Rancken. 

Vakuusasiakirjojen tarkastus. Vakuusasiakirjojen tarkastuksessa todettiin16), että 
puuttuvat velkakirjat olivat joko maksettuina tai niissä määrätyt ehdot täytettyinä 
kuittausta vastaan luovutettu \ elallisille. 

Diaario. Kiinteistölautakunnan diaarioon merkityistä heinäkuun 1 p:nä ja marraskuun 
1 p:nä laadituista keskeneräisten asiain luetteloista päätettiin 17) poistaa eräitä asioita 
tarpeettomina. 

Rakentamisluvat. Asemakaavaosasto oikeutettiin 18) antamaan rakennustarkastajalle 
lausuntonsa rakennuskiellon alaisiin alueisiin kohdistuvista rakennuslupa-anomuksista, 
mikäli ne eivät koskeneet suurempia yrityksiä tai olleet periaatteellista laatua. 

!) Kiint. lautak. 20 p. toukok. 643 §. — 2) S:n 12 p. elok. 882 §. — 3) S:n 2 p. syysk. 969 §.— 
4) S:n 12 p. elok. 885 §. — 5) S:n 9 p. syysk. 1 008 §. — 6) S:n 20 p. toukok. 599 §. — 7) S:n 
18 p. helmik. 144 §, 29 p. huhtik. 487 §, 19 p. elok. 921 §, 16 p. syysk. 1 037 ja 1 039 § ja 23 p. 
syysk. 1 063 §. — 8) S:n 2 p. syysk. 970 §. — 9) S:n 4 p. maalisk. 255 §. — 10) S:n 21 p. lokak. 
1 220 §. — n ) S:n 9 p. jouluk. 1 444 §. — 12) S:n 8 p. marrask. 1 305 § ja 11 p. marrask. 
1 347 §. _ 13) S:ti 11 p. kesäk. 709 §. —14) S:n 26 p. maalisk. 308 §. —1 5) S:n 14 p. lokak. 1 156 §. — 
16) S:n 30 p. jouluk. 1 532 §. — 17) S:n 26 p. maalisk. 307 § ja 1 p. huhtik. 370 §. — 18) S:n 
25 p. helmik. 193 §. 
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Kaupunkipäivät. Vaasassa elokuun 15—17 p:nä pidettäville XI kaupunkipäiville 
lautakunta päätti1) valita edustajikseen varatuomari L. J. Ahvan ja toimitsija V. N. 
Puskalan ja oikeutti molemmat saamaan kaupungilta matkustussäännön mukaisen kor-
vauksen. 

Uusien varastoalueiden järjestäminen. Uusien varastoalueiden järjestämistä suunnittele-
vaan toimikuntaan päätettiin2) kiinteistölautakunnan edustajiksi valita kiinteistötoimis-
ton toimistopäällikkö J. A. Savolainen, tonttiosaston päällikkö P. Hanste ja II apulais-
asemakaava-arkkitehti V. Tuukkanen. 

Talousarvio. Ehdotus kiinteistölautakunnan talousarvioksi v:lle 1947 hyväksyttiin3) 
ja päätettiin lähettää kaupunginhallitukselle. 

Käyttövarat. V:n 1946 käyttövaroistaan lautakunta myönsi kesä- 4) ja sairaslömapalk-
kojen5) sekä hautausapujen6) ohella mm. 60 512 mk perunapalstojen paaluttamiseen7), 
8 800 mk erinäisten kurssimaksujen suorittamiseen8), 48 666 mk maaperätutkimuksista 
aiheutuneisiin kustannuksiin9), 17 425 mk Marjaniemen siirtolapuutarhan rakennuspii-
rustusten tarkastusmaksun suorittamiseen10), 4 000 mk Suur-Helsingin esikaupunkiliiken-
teen järjestelyä koskevan diploomityön lunastamiseen11), 300 mk asiantuntijapalkkiona 
varatuomari R. G. I. Kallialle 12) ja 31 619 mk joulukuusien pystyttämiseksi Senaatin-
torille, Hakaniementorille ja Mannerheimintien varrella olevaan Arkadian kortteliin 
n:o 198 13). 

Esityksiä kaupunginhallitukselle tehtiin mm. asioista, jotka koskivat: määrärahojen 
ylitysoikeutta14), kaluston hankkimista kiinteistötoimistoon15), virka- ja palkka-asioita16), 
kaupungin ja Helsingin maalaiskunnan välistä omaisuuden vaihtoa17), kaupungin ja Oy. 
Saseka ab:n välistä aluekauppaa18), sekä katukonserttien järjestämistä muusikkojen päi-
vien aikana19). 

Lausuntoja kaupunginhallitukselle annettiin mm. asioista, jotka koskivat: virastotyön 
rationalisoimista ja virastotalon rakentamista20), rakennusasiamiehenviran perustamista 
ja rakennustoimikunnan asettamista21), tontin varaamista Kallion kaupunginosaan suun·^ 
niteltua postitaloa varten22), kiinteistökauppoja23), palkka-asioita24), rakennustoimiston 
satamarakennusosaston siirtämistä satamalautakunnan alaiseksi25), kiinteän omaisuuden 
omistusoikeutta26), tiemaksuja27), päävesijohdon rakentamista Koskelantieltä Manner-
heimintielle 28), kaupungin maatilojen kasvitarhaviljelyä29), alueluovutuksia30), Käpy-
län ravirataa ympäröivän alueen kunnostamista 31), pysyväisen huvipuiston järjestämistä 
kaupunkiin32), sekä edustusta asukkaanottolautakunta II:ssa33). 

Kiint. lautak. 8 p. heinäk. 801 §. — 2) S:n 9 p. jouluk. 1 427 §. ·— 3) S:n 26 p. elok. 944 §, 
9 p. syysk. 1 010 §, maa- ja metsätalousj. 26 p. heinäk. 40 ja 49 § ja taloj. 22 p. elok. 25 §. — 
4) Kiint. lautak. 14 p. tammik. 33 §, 11 p. kesäk. 741 ja 742 §, 8 p. heinäk. 829 §, 22 p. heinäk. 
874 §, 12 p. elok. 911 §, 19 p. elok. 935 ja 936 §, 26 p. elok. 957 §, 9 p. syysk. 1 023 §, 16 p. 
syysk. 1 055 §, 23 p. syysk. 1 089 §, 14 p. lokak. 1 179 §, 9 p. jouluk. 1 446 § ja 30 p. jouluk. 
I 537 §. — 5) S:n 14 p. tammik. 34 §, 21 p. tammik. 61 §, 28 p. tammik. 97 §, 18 p. helmik. 
165 ja 166 §, 11 p. maalisk. 289 §, 26 p. maalisk. 349 ja 350 §, 8 p. huhtik. 436 ja 437 §, 6 p. 
toukok. 547 §, 20 p. toukok. 624 §, 8 p. heinäk. 828 §, 19 p. elok. 937 §, 23 p. syysk. 1 094 §, 
30 p. syysk. 1 123 §, 7 p. lokak. 1 144 §, 28 p. lokak. 1 257 ja 1 258 §, 4 p. marrask. 1 293 § 
ja 18 p. marrask. 1 378 §. — 6) S:n 12 p. elok. 897 § ja 9 p. jouluk. 1 438 §. — 7) S:n 8 p. 
huhtik. 425 § ja 11 p. kesäk. 717 §. — ») S:n 29 p. huhtik. 488 § ja 21 p. lokak. 1 219 §. — 
X ^ p ' t o u k o k · 6 2 6 §· — 10) s ' -n 16 p. syysk. 1 036 §. — u) S:n 28 p. lokak. 1 249 §. — 
") S:n 9 p. jouluk. 1 422 §. — S:n 16 p. jouluk. 1 464 §. — S:n 18 p. helmik. 143 §, 
25 p. kesäk. 779 §, 8 p. heinäk. 803 §, 26 p. elok. 943 § ja 16 p. jouluk. 1 468 §. — 15) S:n 
II p. maalisk. 267 §. —1 6) S:n 11 p. maalisk. 269 §, 1 p. huhtik. 369 §, 11 p. kesäk. 710 ja 715 §, 
25 p. kesäk. 781 §, 19 p. elok. 920 ja 922 §, 30 p. syysk. 1 106 §, 14 p. lokak. 1 162 §, 4 p. 
marrask. 1 275 §, 18 p. marrask. 1 349 § ja 16 p. jouluk. 1 469 §. —1 7) S:n 15 p. huhtik. 453 §. — 
o! o : n y 1 P· k e s ä k · 7 7 6 §· — 19) S : n 1 6 P· s y y s k · 1 041 §. — 20) S:n 5 p. helmik. 112 §. — 
21) S:n 4 p. maalisk. 221 §. —2 2) S:n 4 p. maalisk. 222 §. — 23) S:n 11 p. maalisk. 266 § ja 9 p. 
syysk. 1 009 §. — 24) S:n 26 p. maalisk. 315 § ja 29 p. huhtik. 489 §. — 25) S:n 27 p. toukok. 
648 §. — 26) S:n 8 p. heinäk. 804, 805 ja 806 §. — 27) S:n 12 p. elok. 886 §. — 28) S:n 2 p. 
syysk. 971 §. — 2*>) S:n 9 p. syysk. 1 005 §. — 30) S:n 9 p. syysk. 1 005 §, 16 p. syysk. 1 038 § 
ja 7 p. lokak. 1 128 §. — 3]) S:n 21 p. lokak. 1 197 §. — 32) S:n 21 p. lokak. 1 201 §. — 83) S:n 
30 p. jouluk. 1 531 §. 


