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Esityksiä kaupunginhallitukselle tehtiin mm. asioista, jotka koskivat: palkkiomaksu-
jen taksan korottamista1), Helsingin kaupunkialuetta koskevan kartan julkaisemista2), 
kiinteistöluettelon täydentämistä3) ja Dahlbacka ja Seppälä nimisten tilojen välisten 
raj oj en selvittelyä 4). 

Lausuntoja kaupunginhallitukselle annettiin mm. asioista, jotka koskivat: Helsingin 
kaupunkia esittävän kartta-aineiston käyttöoikeutta5), kaupunkialueen rajoja osoitta-
vien taulujen sijoitusta 6), eräiden Tikkurilan kylään kuuluvien tilojen siirtoa kaupunkiin 
kuuluviksi7), kaupungin ja valtion välistä Malmin ja Pasilan ampumarata-aluetta 
koskevaa maanvaihtoa8), kaupunkialueeseen kuuluvien kylien nimiä 9), kaupungin maa-
rekisterin laatimista10). Lisäksi annettiin lukuisasti tilojen lohkomisoikeutta koskevia 
lausuntoja. 

7. Kiinteistötoimiston talo-osaston toimialaan kuuluvat asiat 

Vuokralle otetut huoneistot. Kiinteistölautakunta otti kertomusvuoden aikana vuokralle 
kaupungin virastoja ja laitoksia varten seuraavat huoneistot: 

Virasto tai laitos, 
jota varten huo-

neisto vuokrattiin 
Vuokranantaja Osoite 

V u o k r a k a u s i 

alkaa päättyy 

Kuu-
kausi-

vuokra, 
mk 

Haagan kirjasto u ) 
S:n kätilön, terveys-

sisaren ja kodin-
hoitaj an asunnot12) 

S:n lastenneuvola ja 
aluelääkärin vas-
taanottohuoneis-
ta 13) 

Lauttasaaren lasten-
tarha 15) 

Malmin aluelääkärin 
huoneisto 16) 

S:n terveydenhoito-
lautakunta 17) 

S:n verotusvalmiste-
lu virasto 18) 

Oulunkylän lasten-
neuvola 19) 

S:n Pakilanh uoneen-
vuokratoimisto 20) 

Pitäj änmäen lasten-
neuvola 21) 

Vartiokylän aluelää-
kärin vastaanotto-
huone 22) 

Ravintola Marienhof 
Sisarukset K. M. ja 

V. Palotie 

Fastighets ab. Else-
bo 

Drumsö ungdoms-
förening 

Helsingin maalais-
kunta 

Helsingin maalais-
kunta 

Fr. Sergeliuksen kuo-
linpesä 

Proviisori K. Roos 

Rouva T. Blomqvist 

Rouva G. Peili 

Asunto oy. Puotin-
kylänkulma 

Haaga, L. Puistotie 6 
Haaga, Oikotie 2 

Haaga, Asematie 44 

Lauttasaari, Klaa-
rantie 3 

Malmi, Helsingin-
tie 14 

Malmin ns. terveys-
talo 

Malmi, Helsingin-
tie 1 

Oulunkylä, Aidas-
mäki 27 

1946, heinäk. 1 
1946, tammik. 1 

1946, tammik. 1 

J1946, 
\ 1946, 

tammik. 1 
huhtik. 1 

J1946, tammik. 1 
\ 1946, heinäk. 1 

1946, heinäk. 1 

1946, huhtik. 1 

J1946, 
|1946, 

tammik. 1 
huhtik. 1 

Oulunkylä,Patola 22 

Pitäjänmäki, Kaivo-
tie 1 

Vartiokylä 

1946, tammik. 23 

1946, tammik. 1 

1946, maalisk. 1 

1947, kesåk. 30 
1947, toukok. 31 

ja edell. vuod. 
kerr. 3 kk. ir-
tis. jålk. 

1947, toukok. 31 
ja edell. vuod. 
kerr. 3 kk. ir-
tis. jålk. 

1946, maalisk. 31 
1946, jouluk. 31 

ja edell. vuod. 
kerr. 2 kk. ir-
tis. jålk. 

1946, kesåk. 30 
1946, jouluk. 31 
1947, kesåk. 30 

1947, toukok. 31 
ja edell. vuod. 
kerr. 3 kk. ir-
tis. jålk. 

1946, maalisk. 31 
1947, toukok. 31 

ja edell. vuod. 
kerr. 3 kk. ir-
tis. jålk. 

14 vrk. irtis. jålk. 

1 kk. irtis. jålk. 

1947, toukok. 31 
ja edell. vuod. 
kerr. 3 kk. ir-
tis. jålk. 

837 
1 000 

14)981 

1 200 
1 600 

3 450 
4 480 
2 590 

600 

1 200 
1 610 

600 

14)800 

14)1 800 

!) Kiint. lautak. 18 p. helmik. 168 ja 169 §. — 2) S:n 11 p. maalisk. 290 §, 26 p. maalisk. 
346 § ja 27 p. toukok. 667 §. — 3) S:n 13 p. toukok. 587 §. — 4) S:n 9 p. jouluk. 1 447 §. — 
5) S:n 14 p. tammik. 31 §, 8 p. huhtik. 438 §, 6 p. toukok. 546 §, 20 p. toukok. 623 ja 627 § 
ja 17 p. kesäk. 775 §. — 6) S:n 14 p. tammik. 32 §. — 7) S:n 18 p. helmik. 164 § ja 26 p. maa-
lisk. 345 §.—8) S:n 25 p. helmik. 207 §.—9) S:n 4 p. maalisk. 249 § ja 21 p. lokak. 1 216 §.— 
10) S:n 3 p. kesäk. 697 §. -11) S:n 17 p. kesäk. 770 §. —12) S:n 21 p. tammik. 73 §. — 13) S:n 
21 p. tammik. 72 §. — 14) Lämpöineen. — 15) Kiint. lautak. 1 p. huhtik. 398 §. — 16) S:n 30 p. 
syysk. 1 117 §. — 17) S:n 4 p. marrask. 1 299 §. — 18) S:n 29 p. huhtik. 526 §. — 19) S:n 21 p. 
tammik. 71 § ja 17 p. kesäk. 768 §. — 20) S:n 5 p. helmik. 138 §. — 21) S:n 21 p. tammik. 
69 §. — 22) S:n 11 p. maalisk. 291 §. 
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Virasto tai laitos, 
jota varten huo-
neisto vuokrattiin 

Vuokranantaja Osoite 
V u o k r a k a u s i Kuu-

kausi-
vuokra, 

mk 

Virasto tai laitos, 
jota varten huo-
neisto vuokrattiin 

Vuokranantaja Osoite 
alkaa päättyy 

Kuu-
kausi-

vuokra, 
mk 

Vartiokylän lasten-
neuvola !) 

Ruotsinkieliset kan-
sakoulut 2) 

S:n 5) 

Suomenlinnan polii-
sivartiokonttori 7) 

Kauppias K. E. Lind 

Brändö skolförening 

Privata svenska 
flickskolan i Hel-
singfors 

Puolustusministeriö 

Mellunkylä 

Kulosaari, Kulosaa-
rentie 8 

Apollonk. 10—12 

Suomenlinnan kruu-
nulinnake Ehren-
svärd 

1946, tammik. 1 

1946, syysk. 1 

1946, syysk. 1 

1946, kesäk. 1 

1947, toukok. 31 
ja edell. vuod. 
kerr. 3 kk. ir-
tis. jälk. 

1947, toukok. 31 
ja edell. vuod. 
kerr. 3) 

Kuten edellä 8) 

1951, toukok. 31 
ja edell. vuod. 
kerr. 3 kk. ir-
tis. jälk. 

500 

4)1 300 

6)2 500 

600 

Edellä mainittujen huoneistojen vuokraehdoista mainittakoon lisäksi: että Lauttasaa-
ren lastentarhan ja Malmin terveysosaston sisäkorjaustyöt, Malmin verotusvalmistelu-
viraston korjaustyöt sekä Suomenlinnan poliisivartiokonttorin huoneiston vuosikorjaus-
työt kuuluvat kaupungille; että Malmin terveysosaston ulkokorjauksista ym. vastaa Hel-
singin maalaiskunta; että Lauttasaaren lastentarhan huoneistoon kuuluvassa nuoriso-
seurasalissa on vuokranantajalla oikeus pitää kokouksia 5—6 kertaa vuodessa velvolli-
suuksin huolehtia huoneitten siivoamisesta kokouksien jälkeen; sekä että ruotsinkieliset 
kansakoulut saavat oikeuden käyttää voimistelusaleja, pulpetteja ym. eri korvauksesta. 

Merkittiin 8), että kaupunginkirjaston eteläistä haaraosastoa varten Pursimiehenkadun 
27:stä vuokratun huoneiston pinta-ala oli määrätyn huoneisto-osan asunnoksi luovuttami-
sen takia 37.6 m2 ja kuukausivuokra 3 159: 50 mk helmikuun 15 p:stä 1946 lukien. 

Merkittiin9), että verotusvalmisteluviraston Malmin piirin toimistohuoneistoa Silta-
saarenkadun 3—5:ssä oli supistettava elokuun 1 p:stä 1946 alkaen. 

Herttoniemen museorakennus. Hertonäs museum nimiseltä yhdistykseltä päätettiin10) 
vuokrata Herttoniemen museorakennuksesta n. 50 m2:n suuruinen huoneisto lämpöineen 
eräiden korkokuva- ja kipsimallien säilyttämistä varten marraskuun 1 p:stä 1946 lukien 
toistaiseksi 1 kuukauden irtisanomisaj oin 1 000 mk:n kuukausivuokrasta saaden vuokran-
antaja myöskin käyttää huoneistoa museotarkoituksiin. 

Huoneistojen luovuttaminen kaupungin virastojen ja laitosten käyttöön. Joko muilta 
vuokratuista tai kaupungin itsensä omistamista huoneistoista luovutettiin kaupungin 
virastoja ja laitoksia varten huoneistoja mm. seuraavasti: verotusvalmisteluviraston käyt-
töön Pohj. Hesperiankadun 15:stä poliisilaitoksen hallintaan kuulunut 171.5 m2:n suurui-
nen huoneisto lämpöineen ja valoineen tammikuun 16 p:stä 1946 lukien 4 460 mk:n vuok-
rasta kuukaudessa11). 

Malmin huoneenvuokralautakunnan käyttöön kaupungin Malmilta Päätien 6:sta vuok-
raamasta huoneistosta 465. m2:n laajuinen 2 huonetta eteisosuuksineen käsittävä huoneis-
to lämpöineen helmikuun 16 p:stä 1946 alkaen 1 185 mk:n vuokrasta kuukaudessa12); 
terveydenhoitolautakunnan käyttöön Kulosaaren kartanon keltaisesta rakennuksesta 2 
huonetta eteisosuuksineen 1 000 mk:n vuokrasta kuukaudessa ja talosta Loviisankatu 
n:o 6—8 B huone ja keittiö 889 mk:n vuokrasta kuukaudessa, molemmat huoneistot maa-
liskuun 1 p:stä 1946 alkaen sekä ilman lämpöä ja valoa13); Oulunkylän aluelääkärin käyt-
töön Oulunkylästä huvila Patola 27 ilman lämpöä ja valoa tammikuun 1 p:stä 1946 alkaen 
5 880 mk:n vuokrasta kuukaudessa14); sekä kaupungin työasiainlautakunnan käyttöön 
Mariankadun 5:stä 265.6 m2:n laajuinen huoneisto ilman lämpöä ja valoa huhtikuun 8 
p:stä 1946 lukien 5 104 mk:n vuokrasta kuukaudessa15). 

i) Kiint. lautak. 21 p. tammik. 70 §. — 2) S:n 14 p. lokak. 1 185 §. — 3) Sopimus irtisanot-
tava viimeistään päättymisvuoden helmikuussa. — 4) Lämpöineen ja valoineen. — 5 ) Kiint. lautak. 
14 p. lokak. 1 184 §. — 6) Lämpöineen. — 7) Kiint. lautak. 29 p. huhtik. 522 §. — 8) S:n 28 p. 
tammik. 99 §. — 9) S:n 9 p. syysk. 1 027 §. — 10) S:n 28 p. lokak. 1 265 § ja 30 p. jouluk. 
1 539 §. — ii) S:n 21 p. tammik. 67 §. — 12) S:n 4 p. maalisk. 259 §. — 13) S:n 4 p. maalisk. 
252 §. — i*) S:n 26 p. maalisk. 358 § ja 1 p. huhtik. 386 §. — 15) S:n 29 p. huhtik. 520 § 
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Päätettiin 1) purkaa joulukuun 3 p:nä 1945 piiri-insinöörin toimistoa varten Haagasta 
Huvilapolun 3:sta luovutettua huoneistoa sekä joulukuun 10 p:nä 1945 kaupunginkirjas-
toa varten Asematien 38: st a luovutettua huoneistoa koskevat vuokrasopimukset sekä luo-
vuttaa Huvilapolun 3:sta Haagan—Pitäjänmäen huoneen vuokralautakunnan käyttöön 
31 m2:n suuruinen huoneisto 630 mk:n vuokrasta kuukaudessa ja kaupungin halkotoimis-
ton käyttöön 11 m2:n suuruinen huoneisto 223 mk:n vuokrasta kuukaudessa. Asematien 
38:sta päätettiin vuokrata yksi huone lisää 300 mk:n vuokrasta kuukaudessa etupäässä 
päävuokrasopimuksen mukaisin vuokraehdoin ja luovuttaa se sekä kaupunginkirjastoa 
varten aikaisemmin "luovutettu huone piiri-insinöörin toimiston käyttöön yhteensä 1 200 
mk:n vuokrasta kuukaudessa. Vuokrasopimukset, joiden mukaan vuokraajan oli itsensä 
huolehdittava mm. lämmöstä, astuivat voimaan helmikuun 16 p:nä 1946. 

Mellunkylän kansakoulut. Puutarhuri E. Ingraeuksen kanssa tehtyä Mellunkylän suo-
• menkielistä alakansakoulua varten vuokrattua huoneistoa koskevaa vuokrasopimusta 

päätettiin 2) täydentää siten, että kyseistä huoneistoa saadaan käyttää myöskin uskon-
nollisiin tarkoituksiin kuten ennenkin, mutta että poliittisiin tarkoituksiin huoneiston 
käyttäminen on kielletty. 

Mellunkylän uuden suomenkielisen kansakoulun vuokraksi päätettiin 3) vahvistaa 
4 215 mk kuukaudessa eli 50 580 mk vuodessa. 

Rakennustarkastuskonttorin vastaanottopaikkojen järjestäminen liitosalueella. Rakennus-
tarkastuskonttori päätettiin 4) oikeuttaa käyttämään asiakkaittensa vastaanottoa varten 
liitosalueella rakennustoimiston piiri-insinöörien Haagassa ja Malmilla olevia toimisto-
huoneistoja sekä Vartiokylässä olevaa aluelääkärin vastaanottohuoneistoa kaksi kertaa 
viikossa iltaisin kahden tunnin ajan kyseisten virastojen kesken lähemmin sovittavin 
ehdoin. 

Huonekaluvaraston vuokraaminen Malmin huoneenvuokralautakunnan tarvetta varten. 
Malmin huoneenvuokralautakunnan käyttöön, huonekalujen varastoimista varten, pää-
tettiin 5) vuokrata Malmilta Airistontien 5:stä vahtimestari J. E. Martinmäen omista-
masta huvilasta 4 huonetta 800 mk:n kuukausivuokrasta tammikuun 1 p:stä 1946 alkaen 
yhden kuukauden irtisanomisajoin. 

Poliisihuoneistot. Poliisilaitoksen käyttöön päätettiin luovuttaa Runeberginkadun 
3:sta 71 m2:n suuruinen huoneisto tammikuun 16 p:stä 1946 lukien 1 917 mk:n vuokrasta 
kuukaudessa6) ja saman laitoksen käyttöön Ratakadun 10:stä huoneisto A 7 lämpöineen 
ja valoineen toukokuun 1 p:stä 1946 alkaen 2 700 mk:n vuokrasta kuukaudessa7) ja 
Pengerkadun 5:stä huoneisto A 3 lämpöineen ja valoineen huhtikuun 1 p:stä 1946 alkaen 
1 809 mk:n vuokrasta kuukaudessa8). 

Linja-autoasemalta Oy. Matkahuolto ab:ltä poliisilaitoksen käyttöön päivystyshuo-
neeksi vuokratun huoneen vuokra-aikaa päätettiin 9) jatkaa edelleen heinäkuun 1 p:stä 
joulukuun 31 p:ään 1946 420 mk:n kuukausivuokrasta, joka takautuvasti on suoritettava 
jo huhtikuun 1 p:stä 1946 lukien, mutta muuten entisin ehdoin. 

Asunto oy. Euranlinna nimisen yhtiön kanssa tammikuun 30 p:nä 1941 tehtyä poliisi-
laitoksen käyttöön Eurantien 8—10:stä luovutettua huoneistoa koskevaa vuokrasopi-
musta päätettiin 10) niinikään jatkaa tavallisena vuosi vuokrasopimuksena kesäkuun 1 
p:stä 1946 alkaen 8 815 mk:n vuokrasta kuukaudessa, mutta muuten entisin ehdoin. 

Vuoden kuluessa käsiteltiin n ) kysymystä Euran kauppahallin luovuttamisesta poliisi-
laitoksen tarvetta varten. 

Hyväksyttiin 12) poliisilaitoksen tarvetta varten Aleksanterinkadun 16—18:sta vuok-
rattua huoneistoa koskevien vuokraehtojen muutos. 

Päätettiin13) vuokrata Stadion-säätiöltä stadionin sisäjuoksuradan käyttöoikeus arki-
päivisin klo 12—15 kahta luentotuntia ja yhtä voimistelutuntia varten sekä oikeus käyttää 
lämmintä suihkua yhteensä 9 000 mk:n kuukausivuokrasta marraskuun 11 p:stä 1946 
alkaen 1 kuukauden irtisanomisajoin ehdoin, että sopimus ei ole voimassa touko—syys-
kuun välisenä aikana. 

i) Kiint. lautak. 18 p. helmik. 184 §. — 2) S:n 14 p. tammik. 39 §. — 3) S:n 28 p. lokak. 
1 261 §. — 4) S:n 1 p. huhtik. 385 §. — 5) S:n 4 p. maalisk. 262 §. — 6) S:n 21 p. tammik. 
67 §. — 7) S:n 6 p. toukok. 550 §. —8) S:n 20 p. toukok. 633 §. — 9) S:n 13 p. toukok. 589 §. — 
10) S:n 14 p. lokak. 1 187 § ja 9 p. jouluk. 1 448 §. — n ) S:n 28 p. tammik. 104 §, 25 p. helmik. 
216 § ja 9 p. syysk. 1 025 §. — 12) S:n 15 p. huhtik. 472 §. — 13) S:n 21 p. lokak. 1 228 §. 
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Helenankadun 2:n ja kahvila Majan rakennuksia koskevat tilitykset. Päätettiin 1), että 
v:n 1947 talousarviossa siirretään kaupungin omistamien talojen Helenankadun 2:n ja 
Kulosaaren kartanon maalla olevan ns. Taucherin huvilan eli kahvila Majan rakennuksia 
koskevat tilitykset kaupungin talojen kiinteistöjen kohdalta poliisilaitoksen käyttämiin 
kiinteistöihin kuuluviksi. 

Vuokrankorotukset. Kaupungin virastoja ja laitoksia varten vuokrattuja huoneistoja 
koskevat vuokrankorotukset päätettiin hyväksyä monessa tapauksessa 2) sekä esittää 
kaupunginhallitukselle vuokrankorotuksia vastaavat lisämääräraha-anomukset. Asunto-
osakeyhtiöiden yhtiö vuokran korottaminen tapauksissa 3), jotka koskivat joko kaupungin 
omistamia tai kaupungin hoidossa olevia osakehuoneistoja, merkittiin tiedoksi. 

Autovajojen vuokraaminen kaupungin laitosten käyttöön. Autovajoja vuokrattiin mm. 
seuraavasti: poliisilaitoksen käyttöön Munkkiniemestä Tiilimäentien 2—4:stä 500 mk:n 
kuukausivuokrasta tammikuun 1 p:stä 1946 toukokuun 31 p:ään 1947 ja siitä edelleen 
vuodeksi kerrallaan 3 kuukauden irtisanomisajoin 4), Runeberginkadun 58:sta 850 mk:n 
kuukausivuokrasta syyskuun 1 p:stä 1946 toukokuun 31 p:ään 1947 ja siitä edelleen vuo-
deksi kerrallaan 3 kuukauden irtisanomisajoin 5) sekä Oulunkylästä Ruutila 3:sta helmi-
kuun 15 p:stä 1946 alkaen 1 kuukauden irtisanomisajoin 500 mk:n kuukausivuokrasta 6); 
puhtaanapitolaitos oikeutettiin 7) toistaiseksi käyttämään palolaitoksen hallinnassa ole-
vaa Lauttasaaren vapaapalokunnan autotallia j a lisäksi Haagan entisen lihantarkastamon 
autotallia 320 mk:n vuokrasta kuukaudessa tammikuun 1 p:stä 1946 alkaen 8); sähkölai-
toksen käyttöön luovutettiin9) Vilhonvuoren kalliosuojasta n. 750 m 2:n laajuinen väestön-
suojan hoivaamat on osa autojen ja tavarain säilyttämistä varten 7 500 mk:n vuokrasta 
kuukaudessa helmikuun 1 p:stä 1946 lukien; ja kaupungineläinlääkärille autotalli Eläin-
tarhasta kaupunginjohtajan asuntoalueella olevasta auto vajasta 10). 

Merkittiin11), että Asunto oy. Eura nimiseltä yhtiöltä Hämeentien 92:sta vuokratun 
autotallin vuokra on 7 800 mk joulukuun 1 p:stä 1946 alkaen. 

Vuokrasopimuksen irtisanominen. Ilmoitus vuokrasopimuksen irtisanomisesta silloin, 
kun se katsottiin voimassaolevien vuokransäännöstelymääräysten vastaiseksi toimen-
piteeksi, päätettiin 12) jättää huomioonottamatta. 

Käpylän urheilijain vuokrahuoneisto. Talo-osasto oikeutettiin13) vuokraamaan Käpy-
län urheilijat nimiselle yhdistykselle Käpylän kirjastotalon alakerroksessa olevat kaksi, 
yhteensä 75 m2:n suuruista huonetta paini- ja nyrkkeilyharjoituksia varten ja sai yhdistys 
omalla kustannuksellaan asentaa huoneistoon suihkulaitteen. 

Haagan kirjasto. Päätettiin14) vuokrata Haagan haarakirjaston tarvetta varten Huopa-
lahden seurakuntatalosta Karjakartanontien 14:stä 42 m2:n suuruinen huone marraskuun 
16 p:stä 1946 lukien toistaiseksi. 

Huoneiston luovuttaminen Aleksanterinkadun 20:stä tilapäistarvettä varten. Suomen 
punaisen ristin ja Pelastakaa lapset nimisen yhdistyksen tilapäistarvetta varten päätet-
tiin15) luovuttaa Aleksanterinkadun 20:stä 3 huonetta käsittävä huoneisto muutaman 
viikon ajaksi molemmilta erikseen perittävästä 500 mk:n kertakaikkisesta korvauksesta. 

Verhoilija-ammattikoulun siirtäminen. Päätettiin 16) siirtää verhoilija-ammattikoulu 
Fredrikinkadun 54:stä talon Kruunuvuorenkatu n:o 11—13 pohjakerrokseen, jonka kun-
nostamiseen päätettiin anoa 370 000 mk. 

Vallilan kerhohuoneisto. Vallilan kerhokeskuksen kerhohuoneisto päätettiin17) vuokrata 
Lastenruokinnan keskustoimikunta nimiselle yhdistykselle lasten ruokintaa varten tam-
mikuun l p:stä 1947 alkaen tai tarpeen vaatiessa jo aikaisemminkin 1 000 mk:n kuukausi-
vuokrasta. 

Kulosaaren yhteiskoulu. Talo-osasto oikeutettiin18) vuokraamaan Kulosaaren yhteis-

Kiint. lautak. 27 p. toukok. 669 §. — 2) S:n 5 p. helmik. 134 §, 18 p. helmik. 174 §, 25 p 
212 §, helmik. 26 p. maalisk. 360 §, 20 p. toukok. 631 § ja 25 p. kesäk. 794 §. — 3) S:n 18 p 
helmik. 173 §, 8 p. huhtik. 443 §, 20 p. toukok. 634 §, 22 p. heinäk. 875 § ja 16 p. jouluk 
1 493 ja 1 494 §. — 4) S:n 4 p. maalisk. 251 §. — 5) S:n 2 p. syysk. 996 §. — 6) S:n 28 p 
lokak. 1 263 §. — 7) S:n 21 p. tammik. 76 §. — 8) S:n 18 p. helmik. 178 §. — 9) S:n 4 p 
maalisk. 257 §. — 10) S:n 14 p. tammik. 41 §. — 1J) S:n 15 p. huhtik. 473 §. — ia) S:n 28 p 
tammik. 106 ja 107 § ja 4 p. maalisk. 258 §, 4 p. marrask. 1 297 §. — 13) S:n 14 p. lokak 
1 191 §. — 14) S:n 9 p. jouluk. 1 460 §. — 15) S:n 11 p. marrask. 1 339 § ja 30 p. jouluk 
1 543 §. — 16) S:n 11 p. marrask. 1 344 §. — 17) S:n 7 p. lokak. 1 149 §. — 18) S:n 4 p 
maalisk. 256 §. 
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koulu oy:lle Brändöntien 4—8:sta Domus nimisestä talosta kaupungin omistukseen siir-
tynyt osakehuoneisto n:o XIV 7 150 mk:n kuukausivuokrasta lämpöineen määrätyin 
ehdoin maaliskuun 1 p:stä 1946 alkaen toukokuun 31 p:ään 1947, jonka jälkeen vuokra-
sopimus jatkuu edelleen vuoden kerrallaan 3 kuukauden irtisanomisajoin. 

Vartiokylän kartanon päärakennus. Talo-osasto oikeutettiin 1) vuokraamaan hallin-
nassaan oleva Vartiokylän kartanon päärakennus Koulumatkailutoimisto oy:lle ja Suomen 
retkeilymajajärjestö nimiselle yhdistykselle retkeily- ja kurssitoimintaa varten 10 mk:n 
vuokrasta m2:ltä kuukaudessa 1 vuodeksi marraskuun 1 pistä 1946 alkaen ja jatkuu sopi-
mus edelleen vuoden kerrallaan 3 kuukauden irtisanomisajoin sekä ehdoin, että vuokraa-
jat omalla kustannuksellaan suorittavat rakennuksessa tarpeelliset korjaukset. 

Vartiokylän kartanon saunan käyttöoikeus. Päätettiin 2) sallia Suomen retkeilymaja-
järjestö nimisen yhdistyksen käyttää Vartiokylän kartanon saunaa retkeilijöiden saunoi-
tuksesen määrätyin ehdoin. 

Annalan työväenrakennus. Talo-osasto oikeutettiin 3) kunnostamaan Annalan kartanon 
ns. työväenrakennuksen ullakolle asuttava yhden huoneen huoneisto enintään 49 000 
mk:n kustannuksin. 

Kumpula litt. A ja B nimisten asuinrakennusten vuokrauksen uudelleenjärjestely. 
Talo-osasto oikeutettiin4) vuokraamaan puutarhuri K. Lindbergille Kumpula litt. A 
niminen asuinrakennus 1 820 m2:n laajuisine tonttialueineen tammikuun 1 p:stä 1946 
lukien toistaiseksi molemminpuolisin 6 kuukauden irtisanomisajoin 5 000 mk:n vuosi-
vuokrasta. Aluetta koskeva entinen vuokrasopimus katsottiin rauenneeksi joulukuun 
31 p:stä 1945 alkaen. Asuinrakennuksen Kumpula litt. B kunnostaminen annettiin talo-
osaston tehtäväksi. 

Erinäisen osan vuokralleanto Malmin kaatopaikan alueesta. Talo-osasto oikeutettiin 5) 
lopullisesti allekirjoittamaan kaupungin ja Yleinen kemiallinen oy:n välinen määrättyä 
Malmin kaatopaikka-aluetta rakennuksineen koskeva vuokrasopimus lokakuun 1 p:stä 
1945 lukien 146 000 mk:n vuosivuokrasta. Kyseisen yhtiön toimesta mainitulle alueelle 
rakennettavaa uudisrakennusta varten esittämät piirustukset päätettiin hyväksyä. 

Vuokrahuoneiston pakko-otto valtion käyttöön. Merkittiin 6) valtion pakkotoimin otta-
neen käyttöönsä huoltovirastolta vapautuneen ja lastensuojelulautakunnan käyttöön 
varatun Rahapajankadun l:stä olevan vuokrahuoneiston helmikuun 1 p:stä 1946 alkaen. 

Kaisaniemen ravintolassa suoritettavat korjaustyöt. Oy. ravintola Kaisaniemi restaurant 
ab. niminen yhtiö oikeutettiin 7) omalla kustannuksellaan suorittamaan hyväksyttyjen 
muutospiirustusten mukaiset korjaustyöt Kaisaniemen ravintolan rakennuksissa. Tar-
peellisia viemäri- ja vesijohtotöitä päätettiin 8) suorittaa kaupungin kustannuksella. 

Esplanaadikappeli, avonainen terassi, musiikkikappeli ja piha-alue päätettiin9) 
vuokrata turkiseläinten näyttelyä varten joulukuun 5 ja 9 p:n väliseksi ajaksi 5 000 mk:n 
vuokrasta määrätyin ehdoin. 

Ulkoilmakahvila-alueen vuokralleanto soutustadionilta. Talo-osasto oikeutettiin10) vuok-
raamaan Suomen soutuliitolle soutustadionin alueella olevan kahvilarakennuksen n. 1 600 
m2:n laajuisine ympärysalueineen ulkoilmakahvilaa varten 3 vuodeksi 10 000 mk:n vuosi-
vuokrasta maaliskuun 1 p:stä 1946 lukien mm. ehdoin, että yhdistys esittää uudet raken-
nusta koskevat muutospiirustukset. 

Linja-autoasema. Oy. Matkahuolto abille vuokrattiin11) Simonkadun 1—3issa oleva 
linja-autoasema edelleen heinäkuun 1 pistä alkaen vin 1947 loppuun 300 000 mkin vuosi-
vuokrasta, joka on takautuvasti maksettava jo huhtikuun 1 pistä 1946 alkaen, mutta 
muuten entisin vuokraehdoin. 

Kertamaksu linja-autoa$eman käymälään vahvistettiin 12) 2 mkiksi. 
Autokorjaamon sijoittaminen kortteliin n:o 178. Oy. Ford abille päätettiin13) periaat-

teessa vuokrata 5 vuodeksi korttelissa nio 178 Hernesaarenkadun varrella oleva talo nio 14 
autojen korjaustoimintaa varten edellytyksin, että yhtiö suorittaa omalla kustannuksel-
laan suunnittelemansa muutos- ja korjaustyöt. 

!) Kiint. lautak. 28 p. lokak. 1 270 §. — a) S:n 23 p. jouluk. 1 520 §. — 3) S:n 11 p. 
maali sk. 302 §. — 4) S:n 28 p. tammik. 102 §. — 5) S:n 28 p. tammik. 108 §. — 6) S:n 8 p. 
huhtik. 441 §. — 7) S:n 26 p. maalisk. 355 §. — 8) S:n 5 p. helmik. 130 §, ja 11 p. marrask. 
1 336 §. — 9) S:n 28 p. lokak. 1 264 §. — 10) S:n 18 p. helmik. 170 §. — u ) S:n 6 p. toukok. 
552 § ja 23 p. jouluk. 1 524 §. — 12) S:n 14 p. lokak. 1 188 §. — 13) S:n 20 p. toukok. 629 §. 
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Kunnalliset työväenasunnot. Päätettiin hyväksyä vuokralautakunnan määräämät 
perusvuokrat eräissä kunnallisten työväenasuntojen taloryhmissä ja määrättiin vuokrat 
15 %:n korotuksin kannettaviksi joulukuun 1 p:stä 1945 lukien. 

Kangasalantien talon n:o 13—19 eräille asukkaille päätettiin antaa varoitus häiritse-
västä käyttäytymisestä 2). 

Puistokylät. Tehtiin joukko päätöksiä3), jotka koskivat mm. vuokrien vahvistamista 
ns. puistokyläalueilla; kyseisillä alueilla toimivien talonmiesten palkkauksesta päätet-
tiin 4), että Koskelan puistokyläaluetta varten palkataan heti tarvittaessa 3 talonmiestä, 
joista ns. keskustalonmiehen palkkaus kuuluu 39 palkkaluokkaan ja toisten 40 palkka-
luokkaan, kaikki vastaavin ikäkorotuksin. Kumpulan ja Toukolan puistokylien talon-
miesten palkkaus päätettiin korottaa tammikuun 1 p:stä 1946 lukien myöskin 40 palkka-
luokkaa vastaavaksi huomioonottamalla vastaavat ikäkorotukset. 

Parakkiasuntojen hankkiminen väliaikaista majoitusta varten. Hyväksyttiin 5) ehdotus 
kauppakirjaksi, joka koski viiden parakin ostoa puolustusvoimilta 425 000 mk:n hinnasta 
häädettyjen pienperheiden väliaikaista majoitusta varten. 

Korvausmaksu parakkiasunnoista, jotka päätettiin sijoittaa Käpylään, vahvistettiin 6) 
50 mk:ksi vuorokaudelta. Tapauksessa, jolloin parakin tilapäisasukas kieltäytyy vastaan-
ottamasta huoneenvuokralautakuntien osoittamaa vakinaista asuntoa, päätettiin periä 
asianomaiselta kieltäytymisestä lukien 50 % korkeampi vuokra parakkiasunnosta. 

Kalliosuojat. Kalliosuojien teknillinen hoito päätettiin 7) määrätä talo-osastolle kuulu-
vaksi tammikuun 1 p:stä 1947 alkaen. 

Talo-o§asto oikeutettiin 8) kunnostamaan Siltavuoren kalliosuoja häädettyjen pien-
perheiden tilapäisasunnoiksi käyttämällä tarkoitukseen 60 000 mk kalliosuojien korjausta 
varten varatusta määrärahasta sekä vuokraamaan kalliosuojan Koulumatkailutoimisto 
oy:lle 22 mk:sta m2:ltä kuukaudessa ehdoin, että koulumatkailutoimisto vuokraa suojan 
kyseiseen majoitustarkoitukseen kaupunginhallituksen vahvistamien taksojen mukaan. 
Sittemmin pienperheiden majoitus päätettiin9) siirtää diakonissalaitoksen kalliosuojaan 
ja järjestää edelliseen miesten joukkomajoitus. 

Päätettiin 10) ryhtyä toimenpiteisiin kalliosuojissa olevissa majapaikoissa ilmennei-
den epäkohtien poistamiseksi. 

Päätettiin n ) oikeuttaa talo-osasto vuokraamaan Tähtitornin vuoren kalliosuoja koko-
naisuudessaan Valtion tapaturmatoimistolle sotatapaturma-arkistoa varten. 

Vuoden kuluessa väestönsuojista vuokratuista varastotiloista mainittakoon huoneen-
vuokralautakuntien käyttöön Erottajan kalliosuojasta vuokrattu 480 m2:n suuruinen 
varastotila lämpöineen ja valoineen 12 960 mk:n vuokrasta kuukaudessa kesäkuun 1 p:stä 
1946 lukien12) ja kaupungin elintarvikekeskukselle Helsinginkadun 24:stä vuokrattu 198 
m2:n suuruinen varastotila tammikuun 1 p:stä 1946 alkaen 13). 

Pohjolan elintarvike oy:lle vuokratun Lauttasaaren kalliosuojan kuukausivuokra 
päätettiin alentaa toukokuun 1 p:n ja lokakuun 31 p:n 1946 väliseltä ajalta 6 000 mk:sta 
4 770 mk:aan 14). 

Erottahan maanalaisen mukavuuslaitoksen ja kioskien vuokralleannon uudelleenjärjes-
tely. Päätettiin 15) siirtää herra E. Isakssonille tammikuun 1 p:stä 1946 lukien hänen vai-
monsa nimissä ollut Erottajan maanalaista mukavuuslaitosta, pakettien säilytyshuonetta, 
tupakka- ja sanomalehtikioskia n:o 1, kosmeettisten tavarain kioskia n:o 2, kukkakioskia 
n:o 3 ja väestönsuojan eteisaulassa olevaa kolmea kengänkiilloitustuolin paikkaa koskeva 
vuokrasopimus siten muutettuna, että maksu mukavuuslaitoksen kertakäytöstä on 3 mk 
ja maksu tavarain säilytyksestä 5 mk vuorokaudelta, minkä ohella vuokraajan sallitaan 
sijoittaa eteisaulaan kaksi kengänkiilloitustuolia lisää vuokran ollessa kaikista yhteensä 
16 000 mk kuukaudessa. Muilta osiltaan vuokrasopimus päätettiin pitää silloin voimassa 

Kiint. lautak. 21 p. tammik. 79 §. — 2) Taloj. 7 p. maalisk. 6 §. — 3) Kiint. lautak. 
18 p. helmik. 186 §, 6 p. toukok. 548 §, 27 p. toukok. 671 §, 21 p. lokak. 1 221 §, 11 p. mar-
rask. 1 341 § ja 23 p. jouluk. 1 522 § sekå taloj. 28 p. kesåk. 18, 20 ja 21 § ja 20 p. jouluk. 
29 §. — 4) Kiint. lautak. 28 p. tammik. 105 §. — 5 ) S:n 5 p. syysk. 1 002 § ja 30 p. syysk. 1 126 §. — 
6) S:n 23 p. jouluk. 1 526 §.—7) S:n 25 p. marrask. 1 419 §. —8) S:n 14 p. tammik. 46 § ja 28 p. 
tammik. 101 § — 9) S:n 16 p. syysk. 1 061 §. —1 0) S:n 11 p. maalisk. 300 §, 6 p. toukok. 553 ja 
554 §, 11 p. kesåk. 746 § ja 17 p. kesåk. 769 § sekå taloj. 7 p. maalisk. 15 §. — n ) Kiint. lau-
tak. 21 p. tammik. 78 §. — 12) S:n 20 p. toukok. 642 §. — 13) S:n 13 p. toukok. 592 §. — 
14) S:n 6 p. toukok. 558 §. — 15) S:n 28 p. tammik. 98 §. 
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olevine muutoksineen voimassa ja määrätä aikoinaan tehty tulokatselmuspöytäkirja myös-
kin herra Isakssonia velvoittavaksi. 

Virvoitusjuomakioskit. Pidetyssä virvoitusjuomakioskien huutokaupassa vuokrattiin 
kaikki 43 vuokralle tarjottua kioskia, eräät kuitenkin määrätyin ehdoin, yhteensä 
5 010 600 mk:sta. 

Talo-osasto oikeutettiin vuokraamaan virvoitusjuomakioskien pitoa varten mm. seu-
raavat paikat: kioskikauppias F. Miettiselle n. 15 m2:n suuruinen maa-alue Kulosaaresta 
Herttoniemen valtatien tontilta n:o 11 2 000 mk:n vuosivuokrasta mm. ehdoin, että kioskin 
omistusoikeus siirtyy kaupungille tammikuun 1 p:stä 1946 alkaen ilman eri korvausta, 
mutta että kioskin kunnossapitovelvollisuus kuuluu vielä v. 1946 vuokraajalle 2); kaup-
pias A. Karlssonille n. 25 m2:n suuruinen maa-alue raitiotien päätepysäkin kohdalta 
Haagasta huhtikuun 16 p:n ja lokakuun 15 p:n 1946 väliseksi ajaksi 1 200 mk:n vuokrasta 
sekä edelleen lokakuun 16 p:stä alkaen vuodeksi eteenpäin 2 400 mk:n vuokrasta, mutta 
muuten entisin ehdoin 3); kauppias E. Makkaralle Turun maantien korttelien n:o 75 ja 78 
välinen tontti Haagasta v:n 1946 loppuun 8 000 mk:n vuokrasta sekä edelleen v:ksi 1947 
entisin vuokraehdoin, kuitenkin niin, että kioski ilman eri korvausta siirtyy kaupungin 
omaisuudeksi tammikuun 1 p:stä 1947 ja vuokra v:lta 1947 on 20 000 mk 4); sekä kauppias 
E. Lagerwallille n. 20 m2:n suuruinen alue raitiotien päätepysäkin kohdalta Saunalahden-
tien varrelta Munkkiniemestä edelleen joulukuun 31 p:ään 1946 1 500 mk:n vuokrasta ja 
tammikuun 1 p:stä joulukuun 31 p:ään 1947 2 400 mk:n vuosivuokrasta, mutta muuten 
entisin ehdoin 5). 

Herttoniemen valtatien ja Brändöntien risteyksessä olevaan virvoitusjuomakioskiin 
päätettiin6) asentaa vesijohto. 

Varastosuojien ym. -tilojen vuokraaminen. Vuoden kuluessa tehtiin joukko päätöksiä7), 
jotka koskivat pienehköjen varastosuojien ym. -tilojen vuokrauksia mm. puhtaanapitolai-
toksen sekä vesijohto- ja sähkölaitoksen käyttöön. 

Perunakellarin vuokraaminen Kumpulasta. Talo-osasto oikeutettiin 8) vuokraamaan 
Helsingin säilyke oy:lle Kumpulassa oleva perunakellari toukokuun 1 p:n ja elokuun 31 p:n 
1946 väliseksi ajaksi 2 000 mk:n kuukausivuokrasta samoilla ehdoilla kuin edellisinäkin 
kesinä. 

Kauppahallit. Vuoden kuluessa vuokrattiin huutokaupalla 3 Kauppatorin kauppahal-
lin myymälää yhteensä 4 950 mk:n kuukausivuokrasta9), 4 Hakaniementorin kauppa-
hallin myymälää yhteensä 8 350 mk:n kuukausivuokrasta 10),5 Hietalahdentorin kauppa-
hallin myymälää yhteensä 1 900 mk:n kuukausivuokrasta n)sekä 1 Kasarmitorin kauppa-
hallin myymälä 900 mk:n kuukausivuokrasta 12). 

Päätettiin 13) hyväksyä eräitä Hakaniementorin kauppahallin myymälöitä koskevia 
vuokraoikeuden siirtoja. 

Kauppatorin kauppahalli päätettiin 14) pitää suljettuna elokuun 19 p:nä ns. rottasodan 
vuoksi ja velvoittaa kauppiaat tällöin puhdistamaan myymälänsä perusteellisesti. 

Hakaniementorin kauppahallin väestönsuoja päätettiin 15) purkaa ja rakentaa sen 
tilalle entisten piirustusten mukaisesti 27 komeroa käsittävä varastokellari. 

Torikauppa. Päätettiin 16) suorittaa eräitä muutoksia Kauppatorin myyntipaikkojen 
järjestelyssä. Korttelissa IX olevilta vuokraajilta päätettiin 17) vaatia huoltolautakunnan 
varattomuustodistus ja sokeita varten varattuja myyntipaikkoja päätettiin 18) vuokrata 
vain Helsingissä köyhäinhoidollisen kotipaikkaoikeuden omaaville henkilöille. 

Kukanmyyntipaikat. Pidetyssä kukanmyyntipaikkojen huutokaupassa vuokrattiin19) 
kaikki 16 tarjolla ollutta myyntipaikkaa yhteensä 1 090 600 mk:sta, kuitenkin ehdoin, että 

Kiint. lautak. 25 p. helmik. 214 §, 26 p. maalisk. 363 § ja 1 p. huhtik. 400 §. — 2) S:n 
18 p. helmik. 180 §. — 3). S:n 26 p. maalisk. 362 § ja 28 p. lokak. 1 267 §. — 4) S:n 1 p. huh-
tik. 390 §, 15 p. huhtik. 476 § ja 16 p. jouluk. 1 496 §. — 5) S:n 8 p. huhtik. 446 § ja 28 p. 
lokak. 1 268 §. — 6) S:n 29 p. huhtik. 529 §. — 7) S:n 21 p. tammik. 76 §, 5 p. helmik. 135, 
136 ja 137 §, 16 p. syy.sk. 1 057 § ja 7 p. lokak. 1 147 ja 1 148 §. —8) S:n 26 p. maalisk. 359 §. — 
9) S:n 8 p. heinäk. 836 § ja taloj. 7 p. maalisk. 8 § ja 28 p. kesäk. 22 §. — 10) Taloj. 7 p. 
maalisk. 9 ja 13 § ja 28 p. kesäk. 23 §. — n ) Kiint. lautak. 3 p. kesäk. 706 § ja taloj. 7 p. 
maalisk. 10 §, 28 p. kesäk. 24 § ja 20 p. jouluk. 30 § . — 1 2 ) Kiint. lautak. 8 p. heinäk. 839 §.—13) S:n 
18 p. helmik. 183 § ja 9 p. jouluk. 1 459 §.—14) S:n 12 p. elok. 917 §. — 15) S:n 18 p. helmik. 
182 §. — 16) S:n 18 p. helmik. 181 § ja 9 p. jouluk. 1 454 §. — 17) S:n 23 p. syysk. 1 099 §. — 
18) S:n 4 p. marrask. 1 294 §. — 19) S:n 25 p. helmik. 213 §, 11 p. maalisk. 303 § ja 6 p. 
toukok. 559 §. 
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vuokraajien mahdollisesti maksamatta olevat verot ja maksut on suoritettava ennen myyn-
tipaikkojen heille luovuttamista. 

Kiinteä kukanmyyntipaikka päätettiin vuokrata rouva E. I. Laineelle Fredrikin-
ja Punavuorenkadun kulmasta 1 500 mk:n vuokrasta tavanmukaisin vuokraehdoin ja 
r o u v a H. M. Aaltoselle Mikon-ja Pohj. Esplanaadikadun kulmasta 150 100 mk:n vuok-
rasta. 

Talo-osasto oikeutettiin2) vaihtamaan kukkakauppias E. E. Saarisalolle Kampinto-
rilta vuokratun kukanmyyntipaikan Kammion- ja Topeliuksenkadun kulmaan järjestet-
tävään myyntipaikkaan. Vuokraehdot olivat entiset ja vuokra 5 000 mk. 

Lapinlahdenkadun varrella olevan kuuden ja Hietaniemen kappelia vastapäätä olevan 
kahden kukan- ja seppeleenmyyntipaikan vuokrat päätettiin3) korottaa 900 mk:ksi 
kuukaudessa huhtikuun 1 p:stä 1946 lukien. 

Kukanmyyntipaikoilla sallittiin harjoittaa4) kukkien myyntiä vapunaattona klo 
24:ään ja vappuaamuna klo 6:sta alkaen. 

Tekokukkien myynti. Päätettiin 5) sallia tekokukkien myynti palmusunnuntain 
aattona ja palmusunnuntaina sekä samoin vapunaattona ja vapunpäivänä määrätyissä 
kukanmyyntipaikoissa 100 mk:n päivävuokrasta kultakin päivältä. 

Valokuvauspaikat. Valokuvauspaikkojen huutokaupassa vuokrattiin6) kaikki 7 tar-
jolla ollutta valokuvauspaikkaa yhteensä 57 900 mk:sta, kuitenkin ehdoin, että vuokraa-
jien mahdollisesti maksamatta olevat verot ja maksut on suoritettava ennen valokuvaus-
paikkojen heille luovuttamista. 

Talo-osasto oikeutettiin 7) vuokraamaan herra V. Törröselle valokuvauspaikka Alppi-
lasta tavanmukaisin vuokraehdoin 5 000 mk:n vuokrasta. 

Sanomalehtien myyntipaikat. Päätettiin 8) oikeuttaa Pikatoimisto Map huolehtimaan 
v:n 1946 aikana entiseen tapaansa sanomalehtien katumyynnistä. Myyntipaikkojen luku-
määrä vahvistettiin 123:ksi. 

Joulukuusien ja -koristeiden myyntipaikat määrättiin 9). Yksinmyyntipaikoista pää-
tettiin veloittaa 400 mk ja yleisistä myyntipaikoista 200 mk vuorokaudelta. Joulukuusen-
jaikojen myyntipaikoista päätettiin veloittaa 175 mk koko myyntikaudelta. 

Ki nteitä kukanmyyntipaikkoja päätettiin10) vuokrata joulupöytäkoristeiden myyntiä 
varten joulukuun 15 ja 24 p:n väliseksi ajaksi. 

Kengänkiilloituspaikat v:ksi 1946 määrättiin11). Linja-autoasemalle päätettiin vah-
vistaa kaksi kengänkiilloituspaikkaa. 

Ulkomainonta. Päätettiin12) vuokrata Oy. Suomen ulkomainonta—Finlands utereklam 
ab. nimiselle yhtiölle oikeus asentaa vuokrasopimuksessa lähemmin määrätyin ehdoin ja 
lähemmin määrätyille paikoille mainospylväitä ja -tauluja ulkomainontaa varten. 

Lupa mainosjulisteiden asettamiseen myönnettiin muutamissa tapauksissa13). 
Kesämajojen pystyttäminen Lauttasaareen. Helsingin poliisien yhdistyksen sallittiin 14) 

edelleenkin pystyttää kevytrakenteisia kesämajoja Lauttasaaresta vuokraamalleen ns. 
Åbergin huvilan alueelle 30 mk:n maksusta majalta kuukaudessa kesäkuun 1 p:stä 1946 
lukien. 

Normaalikellot. Päätettiin15) hyväksyä Normaaliaika oy:n ja Oy. L. M. Ericsson ab:n 
kanssa tehdyt normaalikellojen hoitoa koskevat sopimukset irtisanotuiksi sekä korvata 
Oy. L. M. Ericsson ab:lle kellojen hoidosta v. 1945 aiheutunut tappio, 9 187 mk, lautakun-
nan määrärahasta Normaalikellojen kunnossapito. Talo-osasto oikeutettiin tekemään uu-
det sopimukset, jotka koskivat Suurkirkon ja Pakkahuoneen kellojen hoitoa. 

Helsingin puhelinyhdistys oikeutettiin16) asentamaan ja jatkuvasti huoltamaan 15 
ulkonormaaliaikakelloa ja 5 sisäkelloa. Kellojen paikat vahvistettiin. 

Hyväksyttyjä piirustuksia. Hyväksyttiin piirustukset mm. ulkoilmakahvilarakennusta 
varten soutustadionille17) sekä muutospiirustukset korttelin n:o 14 Vironkadun tontille 

Kiint. lautak. 1 p. huhtik. 391 §, 8 p. huhtik. 445 § ja 15 p. huhtik. 477 §. — 2) S:n 13 p. 
toukok. 593 §. — 3) S:n 4 p. maalisk. 261 §. — 4) S:n 29 p. huhtik. 528 §. — 5 ) S:n 1 p. huhtik. 
392 §. — 6) S:n 25 p. helmik. 215 § ja 11 p. maalisk. 304 §. — 7) S:n 27 p. toukok. 675 §. — 
8) S:n 26 p. maalisk. 364 §. — 9) S:n 25 p. marrask. 1 420 §. —1 0) S:n 9 p. jouluk. 1 455 §. — 
n ) S:n 26 p. maalisk. 365 §. — 12) S:n 26 p. elok. 964 §, 9 p. jouluk. 1 458 § ja 23 p. jouluk. 
I 523 §. — 13) S:n 7 p. lokak. 1 151 ja 1 152 §, 14 p. lokak. 1 186 §, 21 p. lokak. 1 226 §, 11 p. 
marrask. 1 346 §, 9 p. jouluk. 1 452 §, 23 p. jouluk. 1 528 § ja 30 p. jouluk. 1 541 §. — 14) S:n 
II p. maalisk. 301 §. — 15) S:n 14 p. tammik. 43 §. 16) S:n 20 p. toukok. 635 §. — 17) S:n 
8 p. huhtik. 442 §. 
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n:o 2 l), saunarakennusta varten Malmin kaatopaikka-alueelle 2) sekä tehdas- ja varasto-
rakennusta varten kortteliin n:o 178 3). 

Lupa kotieläinten pitämiseen myönnettiin eräissä tapauksissa4). 
Vallilan kerhokeskuksen toiminnan tukeminen. Vallilan kerhokeskuksen toiminnan tuke-

miseksi myönnetyt määrärahat osoitettiin 5) talousarvion Kiinteistöjen pääluokan talo-
osasto luvun tililtä Kasvatustoiminta. 

Esityksiä kaupunginhallitukselle tehtiin mm. asioista, jotka koskivat: kalliosuojissa 
olevia majapaikkoja6), ikäkorotuksia, eläkkeitä, palkkauksia ym. 7), lainoja8), sotava-
hinkoja 9), kiinteistöjen palovakuutuksia 10), rakennusten, rakennusjätteiden ym. hävittä-
mistä11), Kauppatorilla sijainneen autoaseman uudelleensijoitusta12), parakkirakennuksien 
luovuttamista häädettyjen pienperheiden käyttöön13), virkamiesruokalan huoneisto-
kysymystä 14), sekä lastentarhatalon rakentamista Koskelan puistokylään 15). Lisäksi 
kaupunginhallitukselle tehtiin lukuisasti esityksiä, jotka koskivat määrärahojen myön-
tämistä erilaisia muutos- ja korjaustöitä sekä vuokria ja vuokrankorotuksia varten. 

Lausuntoja kaupunginhallitukselle annettiin mm. asioista, jotka koskivat: huoneisto-
ym. tilojen osoittamista erinäisten kaupungin laitosten käyttöön16), kalliosuojien käyttöä 
ja hoitoa17) määrärahoja avustuksia ja korjaus- ja muutostöitä varten18), parannuksia 
henkilövuokra-autoasemilla19), Malmin kaatopaikalle johtavan rautatieraiteen käyttö-
oikeutta20), tenniskentän rakentamista Stansvikin kartanon alueelle21), Lapinlahdenka-
dun 27:n talon ja tontin ostoa kaupungille22), kaupungin Oulunkylässä olevien kunnallis-
kotirakennusten käyttöä tilapäismajoitukseen23), sotavahinkoj en korvausta24), sekä talon 
rakentamista Vallilan poliisivartiopiirin tarvetta varten25). 

8. Erinäisten kiinteistölautakunnan alaisten viranhaltijain toimintakertomukset 

Kaupungingeodeetin antama toimintakertomus v:lta 1946 oli seuraavan sisältöinen: 

Maanmittaus- ja kartastotöiden osaston henkilökunnan muodostivat kaupungingeo-
deetti, apulaisgeodeetti, 5 insinööriä, 8 mittausteknikkoa, joista kahden virka oli avoinna, 
tilapäinen mittausteknikko, kiinteistöluettelon hoitaja, laskija, 4 kartoittajaa, arkiston-
hoitaja, toimistoapulainen, 2 piirtäjää, 7 tilapäistä piirtäjää ja vahtimestari. 

Tontinmittaajan ja tonttikirjanpitäjän tehtävistä mainittakoon seuraavat työt ja toi-
mitukset: 33 tontinmittausta, 92 kivijalantarkastusta, 7 tontin rajojen tarkastusta, 26 
muuta toimitusta, 15 laadittua tonttijakokarttaa, 124 tonttikartan ja mittakirjan jäl-
jennöstä, josta kaupunkia varten 3 ja yksityisiä varten 121, 2 muuta todistusta ja otetta 
kaupunkia varten ja 975 yksityisiä varten sekä 55 kirjelmää maistraatille ym. 

Muista osaston tehtävistä mainittakoon seuraavat: karttajäljennöksiä annettiin 317, 
josta kaupungille 114, vuokratontteja paalutettiin 755, asemakaavan- tai rakennussuun-
nitelmanmukaisia korttelipaalutuksia suoritettiin 56, rakennusalan paalutuksia 82, katu-

!) Kiint. lautak. 18 p. helmik. 177 §. — 2) S:n 1 p. huhtik. 395 §. — 3) S:n 21 p. lokak. 
1 230 § ja taloj. 28 p. kesåk. 16 §. — 4) Kiint. lautak. 27 p. toukok. 678 §, 17 p. kesåk. 772 §, 
23 p. syysk. 1 092 § ja 30 p. syysk. 1 121 §. — 5) Taloj. 7 p. maalisk. 3 ja 5 §, 28 p. kesåk. 17 
ja 19 § ja 20 p. jouluk. 27 ja 28 §. — 6) Kiint. lautak. 14 p. tammik. 45 §, 26 p. maalisk. 356 §, 
20 p. toukok. 636 § ja 8 p. heinåk. 835 §. — 7) S:n 4 p. maalisk. 254 §, 26 p. maalisk. 357 
ja 366 §, 13 p. toukok. 591 §, 27 p. toukok. 668 ja 669 § ja 9 p. syysk. 1 024 §. — 8) S:n 11 
p. maalisk. 295 §, 26 p. maalisk. 354 § ja 11 p. marrask. 1 338 §. — 9 ) S:n 11 p. maalisk. 297 §, 
1 p. huhtik. 396 §, 15 p. huhtik. 475 §, 29 p. huhtik. 524 §, 27 p. toukok. 670 §, 3 p. kesåk. 
701 § ja 22 p. heinåk. 876 §. — 10) S:n 26 p. maalisk. 361 §, 3 p. kesåk. 699 §, 8 p. heinå.k. 
832 §, 2 p. syysk. 1 000 §, 4 p. marrask. 1 300 §, 18 p. marrask. 1 385 §, 25 p. marrask. 
1 418 § ja 30 p. jouluk. 1 542 §. — n ) S:n 6 p. toukok. 556 §, 17 p. kesåk. 766 ja 767 §, 26 
p. elok. 961 §, 30 p. syysk. 1 125 §, 14 p. lokak. 1 183 ja 1 190 § ja 21 p. lokak. 1 223 §. — 
12) S:n 26 p. elok. 962 §. — 13) S:n 5 p. syysk. 1 002 §. — 14) S:n 9 p. syysk. 1 032 §. — 
15) S:n 11 p. marrask. 1 340 §. — 16) S:n 28 p. tammik. 103 §, 11 p. maalisk. 298 §, 6 p. tou-
kok. 549 ja 557 §, 27 p. toukok. 673 §, 11 p. kesåk. 747 §, 19 p. elok. 940 ja 941 §, 23 p. 
syysk. 1 091, 1 096 ja 1 097 §, 30 p. syysk. 1 120 § ja 16 p. jouluk. 1 490 §. — 17) S:n 18 p. 
helmik. 187 §, 1 p. huhtik. 393 §, 29 p. huhtik. 523 27 p. toukok. 676 § ja 28 p. lokak. 
1 259 §. —1 8) S:n 28 p. tammik. 100 §, 11 p. maalisk. 299 ja 305 §, 27 p. toukok. 679 §, 14 p. 
lokak. 1 182 §, 21 p. lokak. 1 222 § ja 4 p. marrask. 1 301 §. — 19) S:n 25 p. kesåk. 790 §. — 
20) S:n 16 p. syysk. 1 056 § ja 9 p. jouluk. 1 453 §, — 21) S:n 23 p. syysk. 1 093 §. — 22) S:n 
20 p. toukok. 628 § ja 14 p. lokak. 1 180 §. — 23) S:n 14 p. lokak. 1 189 § ja 4 p. marrask. 
1 296 §. — 24) S:n 11 p. marrask. 1 334 §. — 25) S:n 25 p. marrask. 1 413 §. 


