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7. Kiinteistötoimiston talo-osaston toimialaan kuuluvat asiat 

Kaupungin virastojen ja laitosten huoneistot. Joko muilta vuokratuista tai kaupungin 
itsensä omistamista huoneistoista luovutettiin kaupungin virastoja ja laitoksia varten 
huoneistoja mm. seuraavasti: 

Helsingin kaupungin palkkalautakunnalle päätettiin vuokrata Pohj. Esplanaadi-
kadun 11—13:sta kaupungintalon kolmannesta kerroksesta 60 m2:n laajuinen, 2 huo-
netta, joista toinen on jaettu aikaisemmin väliseinällä kahdeksi huoneeksi, ja eteisen 
käsittävä huoneisto, jonka tilitysvuokra lämpöineen ja valoineen helmikuun 16 p:stä 
joulukuun 31 p:ään 1947 on 17 010 mk. 

Oulunkylän Juhannusmäen ll:ssä olevan Oulunkylän poliisiaseman huoneistoon 
kuuluva verotusvalmisteluviraston käytöstä helmikuun 1 p:nä 1947 vapautunut 31 m2:n 
suuruinen huone, päätettiin 2) luovuttaa takaisin poliisiaseman käyttöön. 

Poliisilaitoksen Töölön vartiopiirin käyttöön vuokrattiin3) Myynti- ja mainoskou-
lulta Messuhallista yksi luokkahuone suurkisojen ajaksi, kesäkuun 27 p:stä heinäkuun 
4 p:ään 1947, 500 mk:n päivävuokrasta ilman siivousta. 

Merkittiin, että Helsingin maalaiskunta oli vuokrannut joulukuun 5 p:nä 1946 kau-
pungille Malmilla Högkullan alueella olevan terveystalon irtaimistoineen, lukuunotta-
matta niitä huoneita, joita ei ollut siihenkään asti käytetty terveystalon varsinaiseen 
toimintaan, 10 vuoden ajaksi tammikuun 1 p:stä 1946 lukien ja päätettiin4) terveystalo 
luovuttaa terveydenhoitolautakunnan käyttöön 2 590 mk:n kuukausivuokrasta tammi-
kuun 1 p:stä 1946 lukien 10 vuoden ajaksi ilman lämpöä ja ehdoin, että kaupunki kustan-
taa terveystalon sisäkorjaukset, mutta maalaiskunta huolehtii uiko-, vesi- ja viemäri-
johtojen, pannuhuoneen ja lämmityslaitteiden korjauksista sekä maksaa oman virasto-
huoneistonsa lämmöstä korvausta kaupungille 10 mk kuukaudessa; lisäksi päätettiin 
ilmoittaa, että terveydenhoitolautakunta veloittaisi maalaiskuntaa sen hallinnassa ole-
vaan kahteen huoneeseen annettavasta lämmöstä 410 mk kuukaudessa syyskuun 1 
p:stä 1946 lukien. 

Äitiysneuvolan käyttöön päätettiin 5) vuokrata Svenska Olaus Petri församlingen 
nimiseltä seurakunnalta Minervankadun 6:sta (Apollonkadun 14—16:sta) n. 97 m2:n 
suuruinen, 2 huonetta, eteisen ja odotushuoneen kalustoineen käsittävä huoneisto va-
paine lämpöineen, valoineen ja siivouskuluineen 8 000 mk:n kuukausivuokrasta syyskuun 
15 p:n 1947 ja toukokuun 31 p:n 1948 väliseksi ajaksi, jonka jälkeen vuokrasopimus jat-
kuu vuoden kerrallaan 3 kuukauden molemminpuolisin irtisanomisajoin. Valokustan-
nuksista oli kuitenkin uudelleen sovittava sähkövirran hinnan ollessa enemmän kuin 7 mk 
kWh:lta 6). 

V. 1941 Asunto oy. Itä-Viertotie n:o 35 nimiseltä yhtiöltä kansanhuoltolautakunnan 
tarvetta varten Hämeentien 35:stä vuokrattu huoneisto päätettiin 7) luovuttaa tervey-
denhoitolautakunnan käyttöön äitiys- ja lastenneuvolaa varten tammikuun 1 p:stä 1948 
lukien. 

Fastighets ab. Mariegatan 5 nimiseltä yhtiöltä Mariankadun 5:stä Sotainvaliidien 
huoltojaostoa varten v. 1942 vuokrattu, marraskuun 1 p:nä 1947 vapautunut huoneisto 
päätettiin8) luovuttaa sairaalalautakunnan käyttöön 6 105 mk:n kuukausivuokrasta 
ilman lämpöä ja valoa tammikuun 1 p:stä 1948 lukien ja ilmoittaa sairaalalautakun-
nalle, että lautakunta saa itse anoa kaupunginhallitukselta määrärahat vuokraan, läm-
pöön ja valoon ja että sairaalalautakunta, talon päävuokralaisena, määrättäisiin tili-
virastonsa kautta maksamaan talosta aiheutuvat vuokra-, lämmitysaine- ja valokus-
tannukset oikeuksin veloittaa talossa olevia virastoja vastaavasti suhteellisin osuuksin. 

Lastensuojelu viraston käyttöön luovutettiin9) toukokuun 1 p:stä 1947 lukien Unio-
ninkadun 27:stä huone sekä käytävätilaa n. 7.5 m 2 varastointia varten. 

Kansanhuoltotoimiston käyttöön luovutettiin10) kesäkuun 1 p:stä 1947 lukien Munkki-
niemessä Laajalahdentien 12:ssa verotusvalmisteluviraston käytöstä vapautunut 47.4 
m2:n suuruinen huoneisto 1 185 mk:n tilitysvuokrasta kuukaudessa ja Lauttasaaressa 
Asunto oy. Rantapuisto nimisen yhtiön Klaarantien 9:ssä omistamasta talosta vuokrattu 

Kiint. lautak. 17 p. helmik. 256 §. — 2) S:n 3 p. maalisk. 325 §. — 3) S:n 16 p. kesäk. 
868 §. — 4) S:n 20 p. tammik. 101 §. — 5) S:n 15 p. syysk. 1 195 §. — 6) S:n 15 p. jouluk. 
1 663 §. — 7) S:n 8 p. jouluk. 1 627 §. — 8) S:n 24 p. marrask. 1 551 §. — 9) S:n 14 p. huhtik. 
517 §. — 10) S:n 27 p. toukok. 746 §. 
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samoin verotusvalmisteluviraston käytöstä vapautunut 25 m2:n suuruinen huoneisto 
687 mk:n kuukausivuokrasta. 

Töölön yhteiskoulun Urheilukadun 10—12:ssa omistamasta talosta päätettiin1) 
vuokrata suomenkielisten kansakoulujen tarvetta varten samat huonetilat kuin edelli-
senäkin lukukautena syyskuun 1 p:stä 1947 toukokuun 31 p:ään 1948 muuten entisin 
ehdoin, mutta 10 000 mk:aan korotetuin kuukausivuokrin. 

Ruotsinkielisten kansakoulujen tarvetta varten vuokrattiin2) n. 130 m2 huonetilaa 
Privata flickskolan i Helsingfors nimisen koulun talosta Apollonkadun 10—12:sta ja 
Drumsö stiftelse nimisen säätiön Lauttasaaressa Isokaaren 20:ssa omistamasta talosta 
luokkahuone tarpeellisine eteistiloineen 5 000 mk:n kuukausivuokrasta, johon sisältyy 
vapaa lämpö, valo, siivous ja pulpettien käyttöoikeus, molemmat vuokraukset syys-
kuun 1 p:n 1947 ja toukokuun 31 p:n 1948 väliseksi ajaksi. 

Pirkkolan lastentarhaa varten päätettiin 3) vuokrata työnjohtaja J. Rahusen Pirk-
kolan omakotialueen korttelin n:o 231 tontilla n:o 9 oleva huvila kesäkuun 1 p:stä 1947 
lukien 5 vuodeksi, jonka jälkeen sopimus jatkuu edelleen vuoden kerrallaan 3 kuukauden 
molemminpuolisin irtisanomisajoin, 5 000 mk:n kuukausivuokrasta, ehdoin: 

että kaupungilla on oikeus omalla kustannuksellaan suorittaa huoneistossa tarpeelli-
siksi katsomiaan muutostöitä ja sen on myöskin kustannettava kaikki rakennuksessa 
tarvittavat korjaukset; 

että vuokranantaja hankkii huoneistoon uudet ovet nykyisten väliaikaisten ovien 
tilalle, huolehtii rakennuksen ulkomaalauksesta ja kaupungin määräämästä raja-aitojen 
ja porttien pystyttämisestä; käytävien, kadun, pihamaan ja puutarhan hoidosta huo-
lehtii kaupunki; 

että vuokranantajalla on kuivausullakolla omaa tarvettaan varten varastotilaa n. 
10 m2; ja 

että vuokrasopimuksen päättyessä kaupunki on oikeutettu jättämään huvilan siinä 
kunnossa kuin se silloin on. 

Haagan lastentarhaa varten päätettiin4) vuokrata Svenska söndagskolförbundet 
nimisen yhdistyksen Haagassa Laaksotien 1 :ssä omistamasta talosta salongin, ruokasalin, 
2 huonetta, keittiön, hallin, kesävilpolan, palvelijanhuoneen ja WC:n käsittävä 160 
m2:n suuruinen huoneisto tammikuun 1 p:n ja toukokuun 31 p:n 1948 väliseksi ajaksi, 
jonka jälkeen sopimus jatkuu vuoden kerrallaan 3 kuukauden molemminpuolisin irti-
sanomisajoin. Vuokra on 3 840 mk kuukaudessa lämpöineen ja huoneistoon asennettu 
puhelin on korvauksetta lastentarhan käytettävissä 1 kuukauden irtisanomisajoin ja 
on lastentarhan maksettava kaikki puhelimesta aiheutuvat kustannukset ja maksut. 
Lisäksi lastentarha on omalla kustannuksellaan velvollinen suorittamaan huoneistossa 
kaikki haluamansa korjaustyöt. 

Pakilan lastentarhaa varten päätettiin 5) vuokrata Pakilasta Elontien 59:stä kone-
mestari A. Aaltosen huvilasta 3 huonetta ja keittiön käsittävä huoneisto 6 248 mk:n 
kuukausivuokrasta, josta vuokraosuus on 4 600 mk ja lämmöstä suoritettava ennakko-
maksu 1 648 mk kuukaudessa, tammikuun 1 p:stä toukokuun 31 p:ään 1948, jonka jäl-
keen sopimus jatkuu tavallisena vuosivuokrasopimuksena, ehdoin: 

että pihamaasta erotetaan erillinen osa lastentarhan käyttöön, jonka osan siivoami-
sesta on lastentarhan huolehdittava; 

että vuokranantaja huolehtii lumenluonnista ja teiden aukipitämisestä talven aikana; 
että lastentarhalla on oikeus ottaa tarvitsemansa vesi huvilan kaivosta, mutta vuok-

ranantaja ei sitoudu toimittamaan vettä siinä tapauksessa, että kaivo poikkeuksellis-
ten olosuhteiden johdosta olisi kuiva; ja 

että vuokraaja on velvollinen omalla kustannuksellaan suorittamaan huoneistossa 
kaikki haluamansa korjaukset. 

Oulunkylän lastentarhaa varten päätettiin6) vuokrata Björkkullen ab:n Oulunky-
lässä omistama Koivikko 1 niminen huvila 3 000 mk:n kuukausivuokrasta ilman lämpöä 
ja ehdoin, että vuokraajan on omalla kustannuksellaan suoritettava kaikki haluamansa 
uiko- ja sisäkorjaukset, tammikuun 1 p:stä toukokuun 31 p:ään 1948, jonka jälkeen sopi-
mus jatkuu tavallisena vuosivuokrasopimuksena. 

!) Kiint. lautak. 15 p. syysk. 1 197 §. — 2) S:n 6 p. lokak. 1 290 § ja 27 p. lokak. 1 402 §. — 
3) S:n 12 p. toukok. 677 §. — 4) S:n 20 p. lokak. 1 369 §. — 5) S:n 22 p. jouluk. 1 697 §. — 
6) S:n 22 p. jouluk. 1 698 §. 
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Toukolan rantakorttelin 4:stä luovutettiin 16 m2:n suuruinen lisähuonetila Touko-
lan lastenseimeä varten huhtikuun 1 p:stä 1947 lukien. 

Haagan—Pitäjänmäen huoneenvuokrapiiriltä tammikuun 1 p:nä 1947 Haagan Hu-
vilapolun 3:ssa vapautunut huoneisto luovutettiin2) Haagan kirjaston käyttöön 672 
mk:n kuukausivuokrasta tammikuun 1 p:stä 1947 lukien. 

Kaupunginkirjaston Kulosaaren sivuosastoa varten päätettiin3) vuokrata yksi 56 
m2:n suuruinen huone Fastighets ab. Neptunus nimisen yhtiön Hopeasalmentien 48:ssa 
omistamasta talosta 2 500 mk:n kuukausivuokrasta lämpöineen maaliskuun 1 p:n 1947 
ja toukokuun 31 p:n 1948 väliseksi ajaksi, jonka jälkeen sopimus jatkuu edelleen vuoden 
kerrallaan 3 kuukauden molemminpuolisin irtisanomisajoin. 

Vuokralle annetut huoneistot. Talo-osasto oikeutettiin4) vuokraamaan helmikuun 1 
p:stä 1947 lukien kauppias C. Tabatzkille kaupungin Kulosaarentien 4—8:ssa omistama 
2 huonetta, keittiön, kylpyhuoneen, WC:n ja eteisen käsittävä osakehuoneisto 2 210 
mk:n kuukausivuokrasta perusvuokran ollessa 1 700 mk. 

Talojaosto päätti5) luovuttaa Runeberginkadun 3:n talossa valmistuneet 17 huoneis-
toa asuintarkoituksiin elokuun 1 p:stä 1947 lukien toistaiseksi 60 mk:n kuukausivuokrasta 
m2:ltä siksi kunnes todellisiin kustannuksiin perustuvat vuokrat on saatu lopullisesti 
tarkistetuiksi; huoneistot päätettiin vuokrata yksinomaan kaupungin omia viranhalti-
joita varten. 

Talo-osasto oikeutettiin6) vuokraamaan Helsingin Marttayhdistykselle kotitalou-
dellista neuvonta-asemaa varten Kansakoulukadun 3:sta Valmistavan tyttöjen ammatti-
koulun 42 m2:n suuruinen leipämyymälä huhtikuun 25 p:stä 1947 lukien toistaiseksi 
molemminpuolisin yhden kuukauden irtisanomisajoin 1 134 mk:n kuukausivuokrasta ja 
ehdoin, että yhdistys maksaa sähkön, kaasun ja veden, korvaa mahdollisesti aiheutuvat 
vahingot, ja että huoneiden sisustuksiin ei tehdä mitään muutoksia. 

Maitopisarayhdistykselle päätettiin7) luovuttaa vappukukan myyntiä varten huhti-
kuun 28 p:n ja toukokuun 4 p:n 1947 väliseksi ajaksi Aleksanterinkadun 20:n pihara-
kennuksesta 3 huonetta käsittävä huoneisto 100 mk:n kertakaikkisesta maksusta yhdis-
tyksen itsensä huolehtiessa huoneiston siistimisestä. 

Korttelia n:o 178 koskevat vuokraukset. Lautakunta päätti8) vuokrata Hernesaaren-
kadun 14:stä korttelista n:o 178 tehdasrakennuksen Suomen auto oy:lle 5 vuodeksi eli 
tammikuun 1 p:stä 1948 joulukuun 31 p:ään 1952 27 200 mk:n kuukausivuokrasta eh-
doin, että kaikki ne muutos- ja perusparannustyöt, jotka rakennuksessa on tehty, jäävät 
kaupungin riidattomaksi omaisuudeksi vuokra-ajan päättyessä ja että kesäkuun 1 p:n 
ja joulukuun 31 p:n 1947 välistä aikaa pidetään väliaikaisena vuokrauksena, rakennus-
aikana, josta Suomen auto oy. maksaa kaupungille korvausta 11 350 mk kuukaudessa. 

Oka oy:lle Hernesaarenkadun 12—14:stä vuokrattu tehdasrakennus päätettiin9) 
vuokrata rakennuksessa sattuneen tulipalon j älkeen edelleen yhtiölle 5 vuodeksi kesäkuun 
1 p:stä 1947 toukokuun 31 p:ään 1952 91 920 mk:n vuosivuokrasta lisäehdoin, että vuok-
ralaisen on omalla kustannuksellaan palo vakuutettava rakennus sen korjausajaksi 
3 000 000 mk:sta ja heti sen valmistuttua siitä arvosta, mihin vakuutuslaitos silloin 
rakennuksen arvioi; vuokran maksusta yhtiö vapautettiin kesäkuun 1 p:n ja elokuun 
31 p:n 1947 väliseltä ajalta. 

Edellä mainitusta korttelista päätettiin10) vuokrata K. A. Wigg abille edelleen 1 125 
m2:n suuruinen tehdasalue sekä 80 m2:n suuruinen lisäalue maaliskuun 1 p:stä 1947 
helmikuun 29 p:ään 1952 ja oli vuosivuokra maaliskuun 1 p:n 1947 ja maaliskuun 31 p:n 
1948 väliseltä ajalta 60 000 mk ja huhtikuun 1 p:stä 1948 riippuvainen elinkustannusin-
deksistä ottamalla huomioon 10 %:n nousu- ja laskuvaihtelut ja pitämällä v:n 1938—39 
indeksiä 100 vastaavana perusvuokrana 60 000 mk; muut vuokrausehdot olivat entiset. 

Ravintola Alppila. Alppilan ulkoravintolaa koskeva vuokrasopimus päätettiin n ) 
purkaa joulukuun 31 p:stä 1946 lukien ja vuokrata ravintola edelleen samalle yhtiölle 
tammikuun 1 pistä 1947 5 vuodeksi eli joulukuun 31 p:ään 1951 viimeksi voimassa ollein 
vuokraehdoin ja hyväksyä yhtiön jo aikaisemmin kaupungille asettama vakuus. Vuokra 
viita 1947 on 150 000 mk ja seuraavina kalenterivuosina samoin 150 000 mk, mikä kui-

!) Kiint. lautak. 9 p. kesäk. 820 §. — 2) S:n 7 p. tammik. 33 §. — 3) S:n 10 p. maalisk. 
360 §. — 4) S:n 10 p. maalisk. 359 §. — 5) Taloj. 30 p. heinäk. 18 § ja 12 p. elok. 21 §. — 
6) Kiint. lautak. 28 p. huhtik. 596 §. — 7) S:n 21 p. huhtik. 560 §. — 8) S:n 1 p. syysk. 
1 127 §. — 9) S:n 2 p. kesäk. 785 §. — 10) S:n 3 p. helmik. 185 §. — n ) S:n 27 p. temmik. 151 
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tenkin lähinnä seuraavan kalenterivuoden maaliskuussa tarkistetaan elinkustannusin-
deksin mukaan ottamalla huomioon ainoastaan vähintään 10 %:n suuruiset nousu- ja 
lasku vaihtelut. Vuokraajan on omalla kustannuksellaan ensi tilassa ja viimeistään vuoden 
kuluessa toteutettava ulkoravintolan kunnostamista koskevat suunnitelmansa. 

Luodon ulkoravintola. Luodon ulkoravintola kaikkine rakennuksineen ja saarialuei-
neen päätettiin 1) vuokrata edelleen huhtikuun 1 p:n 1948 ja maaliskuun 31 p:n 1953 
väliseksi ajaksi Luodon ravintola oy. nimiselle yhtiölle 125 000 mk:n vuosivuokrasta, 
joka on maksettava jokaisen vuokravuoden toukokuun loppuun mennessä ja joka huhti-
kuun 1 p:stä 1949 alkaen on elinkustannusindeksin vaihteluista riippuen tarkistettava 
joko lisäyksin tai vähennyksin sen mukaan kuin verrattavien vuosien elinkustannusten 
viralliset keskihintaindeksit toisistaan poikkeavat, jolloin otetaan huomioon ainoastaan 
vähintään 10 %:n suuruiset poikkeamiset. 

Kaivohuone. Kaupungin ja Vaaranlinna oy:n väliseen Kaivohuoneen vuokrausta 
koskevaan vuokrasopimukseen päätettiin 2) hyväksyä lisäehtoina, että yhtiö jo suoritta-
mansa vuokran lisäksi siltä ajalta, mikä on jäljellä vuokrasopimuksen umpeenkulumi-
seen, maaliskuun 31 p:ään 1948, viimeistään tulevan kesäkuun aikana maksaa 190 000 
mk sekä omalla kustannuksellaan hankkii ja asentaa ja ilman korvausvelvollisuutta jät-
tää kaupungin pysyväksi omaisuudeksi kysymyksessä olevaan ravintolaan viranomaisten 
määräyksestä laitettavan uuden hellalaitteen, jonka hankintakustannukset on arvioitu 
60 000 mk:ksi. 

Esplanaadikappeli. Esplanaadikappeli oy:lle päätettiin 3) vuokrata edelleen tammi-
kuun 1 p:stä 1948 joulukuun 31 p:ään 1950 Kappeliravintola muuten entisin voimassa 
olevin vuokraehdoin paitsi että vuosivuokra, joka jo v. 1947 on korotettu 350 000 mk:aan, 
on seuraavina vuokravuosina myöskin 350 000 mk, mikä vuokra on kuitenkin aina lä-
hinnä seuraavan kalenterivuoden maaliskuussa tarkistettava ja merkittävä joko lisäyk-
sin tai vähennyksin elinkustannusindeksistä riippuen ottamalla huomioon ainoastaan 
vähintään 10 %:n suuruiset nousu- ja lasku vaihtelut. 

Esplanaadikappelin piha-alue, päärakennuksen avonainen terassi ja musiikkikappeli 
päätettiin 4) vuokrata Suomen turkiseläinten kasvattajain liitolle turkiseläinten valta-
kunnannäyttelyn järjestämistä varten joulukuun 5 ja 8 p:n 1947 väliseksi ajaksi 8 000 
mk:n vuokrasta määrätyin ehdoin. 

Herttoniemen huvilan vuokraus. Talo-osasto oikeutettiin5) 14 vuorokauden irtisano-
misajoin irtisanomaan Herttoniemessä olevan huvilan n:o 8 vuokrasopimus ja vuokraa-
maan huvila Herttoniemen saha oy:lle 500 mk:n kuukausivuokrasta 3 kuukauden mo-
lemminpuolisin irtisanomisajoin ehdoin, että yhtiö omalla kustannuksellaan kunnostaa 
huvilan talviasuntokuntoon työntekijöitään varten. 

Vartiokylän (Puotinkylän) kartanon päärakennuksen vuokraus. Lautakunta päätti6) 
oikeuttaa talo-osaston sopimaan Koulumatkailutoimisto oy:n ja Suomen retkeilymaja-
järjestön kanssa Vartiokylän kartanon päärakennuksen käyttämisestä rinnakkain koulu-
huoneistona ja retkeilymajana ja myönsi vuokran maksua varten kesäkuun 1 p:n ja joulu-
kuun 31 p:n 1947 väliseltä ajalta yhteensä 16 380 mk. 

Tehdas- ja asuinrakennuksen vuokraus. Hokava oy. nimiselle yhtiölle päätettiin7) 
vuokrata paperiteollisuustuotteiden jalostamista varten Tapanilan kylässä oleva Sase-
kan entinen tehdas- ja asuinrakennus ja 2 880 m2:n suuruinen viljelysmaa-alue tammi-
kuun 1 p:stä 1948 joulukuun 31 p:ään 1952 106 320 mk:n vuosivuokrasta määrätyin eh-
doin. 

Draken ylähuvila talo-osasto oikeutettiin 8) vuokraamaan rouva I. Drakelle edelleen 
tammikuun 1 p:stä 1948 lukien toistaiseksi entisin ehdoin 6 kuukauden molemminpuoli-
sin irtisanomisajoin. 

Kalliosuojissa olevat majoituspaikat. Johanneksenrinteen kalliosuojassa oleva majoi-
tuspaikka päätettiin 9) lakkauttaa huhtikuun 1 p:stä 1947 lukien. Kaupunginhallituksen 
tammikuun 24 p:nä 1946 tekemää päätöstä muuttaen vahvistettiin Vilhon vuoren ja Silta-
vuoren kalliosuojien majoituspaikkojen aukioloaika klo 16:sta 8:aan. 

Siltavuoren kalliosuojassa tilapäisesti asuvan 6 naishenkilön sallittiin l0) asua tässä 
Kiint. lautak. 17 p. marrask. 1 516 §. — 2) S:n 14 p. huhtik. 519 § ja 27 p. toukok. 

747 §. — 3) S:n 3 p. maalisk. 323 §. — 4) S:n 27 p. lokak. 1 406 §. — 5) S:n 1 p. syysk. 1 124 §.— 
8) S:n 28 p. huhtik. 590 § ja 19 p. toukok. 713 §. — 7) S:n 8 p. jouluk. 1 623 §. — 8) S:n 10 p. 
marrask. 1 486 §. — 9) S:n 17 p. maalisk. 402 §. — 10) Taloj. 6 p. helmik. 8 §. 
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kalliosuojassa edelleen toistaiseksi, koska heille ei voitu järjestää vakinaista asuntoa 
muuanne. 

Senaatintorin kalliosuojan poliisiosasto. Talo-osasto oikeutettiin vuokraamaan Senaa-
tintorin kalliosuojaan varattu n. 120m2:n suuruinen ns. poliisiosasto Valtion polttoaine-
toimistolle 1 kuukauden molemminpuolisin irtisanomisajoin. Vuokra on 18 mk m2:ltä ja 
lisäksi on maksettava lämmitykseen, tuuletukseen ja valaistukseen tarvittava sähkövirta. 

Vallilan kerhokeskus. Talo-osasto oikeutettiin 2) vuokraamaan Vallilan kerhokeskuksen 
huoneistosta Kangasalantien 1 Iistä keittiö, eteisaula ja puukellari Lastenruokinnan kes-
kustoimikunnalle edelleen tammikuun 1 pin ja kesäkuun 15 pin 1948 väliseksi ajaksi 1 000 
mkin kuukausivuokrasta ja muuten samoin ehdoin kuin aikaisemminkin. 

Vallilan kerhokeskukselle myönnettiin3) anomuksesta määrärahoja mm. 39 850 mk 
erilaisiin tarkoituksiin käytettäväksi. 

Koskelan puistokylän sauna vuokrattiin4) saunaliikkeen harjoittamista varten rouva 
H. M. Sarkamerelle 21 600 mkin kuukausivuokrasta. Vuokra alennettiin 6 000 mkiaan 
kuukaudessa maaliskuun 1 pistä lukien ehdoin, että talo-osasto on myöhemmin oikeutettu 
tarkistamaan vuokran suuruuden saunan taloudellisesta tuloksesta riippuen. 

Poliisien kesämajat. Helsingin poliisien yhdistys oikeutettiin 5) pystyttämään jälleen 
kesäksi 1947 Lauttasaaresta vuokraamalleen ns. Åbergin huvilan alueelle enintään 25 
hyväksytyn mallin mukaista kesämajaa muuten entisin ehdoin, mutta vuokra määrättiin 
30 mkiksi kuukaudessa majalta kesäkuun 1 pistä 1947 lukien. 

Varastotilan luovuttaminen. Lautakunta päätti6) luovuttaa kaupungin kirjaston käyt-
töön 20 m2 lämmintä kellaritilaa keskuspoliisitalosta Sofiankadun 4istä Neuvostoliitolle 
vihamieliseksi katsotun kirjallisuuden säilyttämistä varten 340 mkin tilitysvuokrasta 
kuukaudessa sekä myöntää tähän tarkoitukseen maaliskuun 1 pistä joulukuun 31 piään 
1947 tarvittavat 3 400 mk. 

Kumpulan perunakellari. Talo-osasto oikeutettiin 7) vuokraamaan Kumpulan peruna-
kellari jälleen Helsingin säilyke oyille toukokuun 1 pin ja elokuun 31 pin väliseksi ajaksi 
2 000 mkin kuukausivuokrasta. 

Munkkiniemen vartiopiirin poliisiasema. Munkkiniemen vartiopiirin poliisiaseman siir-
tämistä Haagaan koskevan esityksen johdosta lautakunta päätti8) antaa asemakaava-
osaston tehtäväksi yhdessä poliisilaitoksen edustajien kanssa osoittaa tontti poliisi-
aseman rakentamista varten Haagaan ja yleisten töiden lautakunnan tehtäväksi yhdessä 
poliisilaitoksen ja talo-osaston edustajien kanssa suunnitella ja laatia poliisiasemat aion 
kustannusarvio piirustuksineen. 

Malmin ent. kaatopaikka-alue. Lautakunta päätti9) hyväksyä valtion ja kaupungin 
välisen Malmin ent. kaatopaikka-alueen vuokrasopimuksen 5 kohdan muutettavaksi 
seuraavaksii että vuokraaja on oikeutettu säilyttämään rakennuksissa ja vuokra-alueella 
niiden ulkopuolella öljyjä ja muita sellaisia tulenarkoja aineita ehdoin, että niiden säilyttä-
misessä ja käsittelyssä noudatetaan laki-, asetus- ja muita yleisiä määräyksiä. Talo-osasto 
oikeutettiin muuttamaan kaupungin ja Yleinen kemiallinen oyin välistä vuokrasopimusta 
vastaavasti. 

Asunto oy. Sammatti nimisen yhtiön laina. Lautakunta päätti10) myöntää Asunto oy. 
Sammatti nimiselle yhtiölle kaupungin yhtiössä omistamien osakehuoneistojen osalta 
korotonta ja irtisanomatonta lainaa kolmena lainaeränä ä 23 790 mk eli yhteensä 71 370 
mk kiinteistölautakunnan käytettäväksi merkityltä talousarvion kiinteistömenojen Erinäi-
set menot nimisen luvun momentilta Arvaamattomat vuokrat ja vuokrankorotukset. 

Koskelan puistokylän asukkaiden vuokra-asia. Koskelan puistokylän asukkaiden vuok-
ranalennusanomusten aiheuttamien neuvottelujen tuloksena päädyttiin siihen, että vuok-
rat päätettiin11) vaatia maksettaviksi sen suuruisina kuin huoneenvuokralautakunta on ne 
vahvistanut, että maksamattomia vuokraeriä on lyhennettävä kuukausittain siinä määrin, 

Kiint. lautak. 1 p. jouluk. 1 587 §. — 2) S:n 10 p. marrask. 1 484 §. — 3) Taloj. 3 p. tou-
kok. 11 §, 30 p. heinåk. 19 § ja 22 p. jouluk. 24 §. '— 4) Kiint. lautak. 13 p. tammik. 64 § ja 
3 p. maalisk. 328 §. — 5) S:n 31 p. maalisk. 466 §. — 6) S:n 24 p. helmik. 285 §. — 7) S:n 3 p. 
maai i sk . 329 §. — 8) S:n 3 p. maalisk. 324 §. — 9) S:n 14 p. huhtik. 511 § ja 28 p. huhtik. 595 §. — 
10) S:n 7 p. tammik. 31 §. — X1) S:n 20 p. tammik. 99 ja 100 §, 10 p. helmik. 219, 220 ja 221 §, 
5 p. toukok. 638 ja 639 §, 27 p. toukok. 745 §, 16 p. kesåk. 853 §, 4 p. elok. 1 013 §, 18 p. 
elok. 1 069 § ja 25 p. elok. 1099 § sekå taloj. 16 p. tammik. 1 §, 6 p. helmik. 4, 5 ja 6 § ja 
3 p. toukok. 9 §. 

Kunnall. kert. 1947, II osa 5 
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että ne marraskuun 4 p:ään 1947 mennessä ovat kaikki maksetut ja että näitä päätöksiä 
laiminlyötäessä ryhdytään lain edellyttämiin toimenpiteisiin. Niissä 4 tapauksessa, joissa 
vuokran maksaminen oli kokonaan laiminlyöty, päätettiin ryhtyä viipymättä häätö- ja 
lainhakutoimenpiteisiin. 

Vierailta vuokrattujen huoneistojen korjauskustannusten korvaaminen. Lautakunta 
päätti1) suorittaa vesi- ja viemärijohtojen korjaustyöt Ab. Folkhemmet nimisen yhtiön 
Hämeentien 85—87:ssä omistamassa talossa, johon on sijoitettu Kotikallion lastentarha, 
ja huoneistojen korjauskustannukset Kalliorinteen lastentarhaa ja Kallion lastenseimeä 
varten vuokratuissa Asunto oy. Länt. Brahenkatu 12 nimisen yhtiön Länt. Brahenkadun 
12:ssa omistamissa huoneistoissa ja oikeuttaa talo-osaston käyttämään edellisiin korjaus-
kuluihin 55 000 mk ja jälkimmäisiin 39500 mk talo-osaston asianomaisista määrärahoista. 

Sunnuntaivartioinnin lakkauttaminen. Joulukuun 31 p:stä 1947 lukien päätettiin2) 
lakkauttaa ns. sunnuntaivartiointi taloissa Pohj. Esplanaadikatu n:o 11—13 ja Unionin-
katu n:o 27 ja sen sijaan luovuttaa edellisessä talossa olevien virastojen ulko-oven avaimia 
kaikille kaupunginjohtajille, kaikille kaupunginsihteereille, kiinteistötoimiston toimisto-
päällikölle ja kaikille osastonpäälliköille sekä jälkimmäisessä talossa henkilöille, jotka 
huoneenvuokralautakunta ja lastensuojelu virasto määrää; avainten haltijat saavat harkin-
tansa mukaan lainata avaimia henkilökunnalleen. 

Lupa rahankeräykseen. V:n 1918 Punaisten invaliidien yhdistys oikeutettiin3) aset-
tamaan elokuun 1 p:n ja lokakuun 31 p:n 1947 väliseksi ajaksi Erottajalle, Hakaniemeen 
ja Helsingin- ja Vaasankadun risteykseen kioskit rahankeräystä varten erinäisin ehdoin. 

Myyntikioskin pystyttäminen. Sotainvaliidien veljesliitto oikeutettiin4) pystyttämään 
Suomen suurkisojen ajaksi, kesäkuun 29 p:stä heinäkuun 3 p:ään 1947, messukentän länsi-
laitaan myyntikioski, jossa myytiin sotainvaliidien hyväksi huippu-urheilijoiden nimikir-
joituksia, ja jonka seinäpinnoissa mainostettiin liiton kukkasrahastoa. Kiosldn pitämisestä 
oli maksettava korvausta 5 000 mk ja kioski oli heti kisojen päätyttyä poistettava. 

Katuvalokuvaus. Ove Filmi nimiselle yhtiölle myönnettiin5) Suomen suurkisojen, kesä-
kuun 28 p:n ja heinäkuun 4 p:n 1947 välisenä aikana, oikeus valokuvaamiseen kaupungin 
katualueella 5 paikassa 50 000 mk:n kertakaikkisesta korvauksesta ja ehdoin, että valo-
kuvaus ei loukkaa kiinteiden valokuvauspaikkojen vuokraajain etua ja että siihen on han-
kittava poliisiviranomaisten lupa. 

Makkarain yömyynti. Lautakunta päätti6), että makkarain yömyyntiä ei toistaiseksi 
järjestetä kaupungin alueella. 

Suomen suurkisat oikeutettiin7) järjestämään kisojensa aikana makkaroiden yömyynti 
5 paikassa kaupungilla 3 yönä 1 000 mk:n maksusta paikkaa ja yötä kohden eli yhteensä 
15 000 mk:n korvauksesta ja tupakan myynti 8 tilapäisessä kioskissa 500 mk:n maksusta 
kioskilta eli yhteensä 4 000 mk:n korvauksesta. 

Kauppahallit. Vuoden kuluessa vuokrattiin huutokaupalla 5 Kauppatorin kauppahallin 
myymälää yhteensä 74 900 mk:n kuukausivuokrasta 8), 10 Hakaniementorin kauppahallin 
myymälää yhteensä 6 325 mk:n kuukausivuokrasta9), 8 Hietalahdentorin kauppahallin 
myymälää yhteensä 50 300 mk:n kuukausivuokrasta10) ja 3 Kasarmitorin kauppahallin 
myymälää yhteensä 2 700 mk:n kuukausivuokrasta11). 

Kauppatorin kauppahallin lihakauppiaille, joilla oli 2 myymälää, päätettiin12) myön-
tää oikeus kuukauden kuluessa elokuun 18 p:stä lukien muuttaa toinen myymälöistään 
savustetun lihan myymäläksi. Määräajan jälkeen päätettiin vuokrata savustetun lihan 
myyntiin oikeutetut myymälät huutokaupalla tarpeen niin vaatiessa. 

Lautakunta oikeutti13) talo-osaston vuokraamaan kauppias O. Saarelaiselle Hakanie-
mentorin kauppahallin kahvimyymälän n:o 221 a toistaiseksi toimistohuoneeksi 500 mk:n 
kuukausivuokrasta ehdoin, että myymälä heti tarvittaessa muutetaan kahvimyymäläksi. 

Kauppatorin, Hakaniementorin, Kasarmitorin ja Hietalahdentorin kauppahallit pää-
tettiin14) pitää suljettuina juhannusaattona, maanantaina, kesäkuun 23 p:nä 1947. 

Kiint. lautak. 5 p. toukok. 632 § ja 4 p. elok. 1 012 §. — 2) S:n 22 p. jouluk. 1 703 §. — 
3) S:n 22 p. syysk. 1 226 §. — 4) S:n 16 p. kesäk. 861 §. — 5) S:n 2 p. kesäk. 783 §. — 6) S:n 
27 p. lokak. 1 407 §. — 7) S:n 14 p. heinäk. 974 §. — 8) Taloj. 3 p. toukok. 14 § ja 22 p. jou-
luk. 25, 29 ja 32 §. — 9) S:n 16 p. tammik. 3 §, 3 p. toukok. 12 ja 15 § ja 22 p. jouluk. 27, 
33 ja 36 §. — 10) S:n 3 p. toukok. 17 § ja 22 p. jouluk. 26, 31, 34 ja 35 §. — n ) S:n 3 p. 
toukok. 13 ja 16 §. — 12) Kiint. lautak. 18 p. elok. 1 066 §. — 13) S:n 10 p. helmik. 227 §. — 
14) S:n 16 p. kesäk. 862 §. 
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Torikauppa. Kauppatorin maalaisriveistä vuokrattiin1) huutokaupalla v:ksi 1947 
kaikki tarjotut 22 kiinteätä puutarhatuotteiden myyntipaikkaa yhteensä 56 550 mk:n 
kuukausivuokrasta ja 8 kiinteästä perunanmyyntipaikasta 2 myyntipaikkaa yhteensä 
1 500 mk:n vuokrasta. Toukokuun 1 p:n ja lokakuun 31 p:n väliseksi ajaksi vuokrattiin 
kaikki 6 vuokralle tarjottua perunanmyyntipaikkaa yhteensä 4 950 mk:n kuukausivuok-
rasta. 

Leskirouva L. P. Karppiselle myönnettiin2) edelleen v:ksi 1947 Kauppatorilla hallus-
sansa oleva sokeiden myyntipaikka. 

Kioskit. Pidetyssä huutokaupassa vuokrattiin3) kesäkaudeksi 1947 kaikki tarjotut 
45 virvoitusjuomakioskia yhteensä 9 161 500 mk:n vuokrasta, muutamat ehdoin, että 
maksamatta olevat veroerät on heti maksettava. 

Herra E. Isaksson oikeutettiin 4) rakentamaan virvoitusjuomakioski Erottajan maan-
alaisen mukavuuslaitoksen eteisaulaan ehdoin, että rakennustoimiston talorakennusosasto 
valvoo sen rakentamista. Kioskin piirustukset hyväksyttiin. Käymälämaksu sallittiin 
korottaa 5 mk:aan kerralta ja koko maanalaisen mukavuuslaitoksen yhteisvuokra mää-
rättiin 26 000 mk:ksi kuukaudelta kesäkuun 1 p:stä 1947 lukien. Uusi kioski siirtyy kau-
pungin omaisuudeksi heti valmistuttuaan ja sen vuokraus sisältyy entiseen vuokrasopi-
mukseen kaikkine ehtoineen. 

Talo-osasto oikeutettiin5) vuokraamaan rouva E. Koskiselle Malmilta Porvoontien 
ja Tullivuorentien kulmauksesta paikka kioskin pitämistä varten v:ksi 1947 tavanmukai-
sin vuokraehdoin ja 20 000 mk:n vuokrasta jäljellä olevalta myyntikaudelta, mistä vuok-
rasta puolet on maksettava sopimusta tehtäessä ja toinen puoli kesäkuun 15 p:nä 1947. 
Kioski on vaadittaessa heti ilman eri irtisanomista ja ilman vuokrahyvitystä siirrettävä 
kaupungin osoittamaan paikkaan. 

Kauppiaille K. Isakoff ja K. Korsoff päätettiin 6) vuokrata kioskitontti Tapanilan 
uimarannalta ehdoin, että kioski tulee ilman eri korvausta kaupungin omaisuudeksi heti 
myyntikauden alussa, että kioski rakennetaan hyväksyttyjen piirustusten mukaisesti ra-
kennustoimiston talorakennusosaston ja kiinteistötoimiston talo-osaston valvonnan alai-
sena, että talo-osaston päällikkö lopullisesti hyväksyy kioskin, ja että vuokraajat itse 
hankkivat tarvittavat rakennusluvat, hyväksymisen piirustuksille ja elinkeinoluvan 
uuden kioskiliikkeen harjoittamista varten. Myyntikaudelta 1947 ei kanneta vuokraa ja 
muuten noudatetaan voimassa olevia vuokraehtoja. Lopullinen vuokrasopimus päätet-
tiin tehdä sen jälkeen kun kaikki vaaditut ehdot on täytetty. 

Talo-osasto oikeutettiin7) vuokraamaan kauppias E. Lagervallille Munkkiniemestä 
taitiotiepäätepysäkin luota Saunalahdentien varrelta n. 20 m2:n suuruinen maa-ala virvoi-
rusjuomakioskin pitämistä varten edelleen tammikuun 1 p:stä joulukuun 31 p:ään 1948. 
Vuosivuokra on 3 400 mk ja se on suoritettava kertamaksuna viimeistään huhtikuun 30 
p:nä 1948. 

Talo-osasto oikeutettiin 8) vuokraamaan kauppias A. Karlssonille virvoitusjuomakios-
kin paikaksi n. 25 m2:n suuruinen maa-ala Haagasta raitiotiepäätepysäkin kohdalta edel-
leen lokakuun 16 p:stä 1947 lokakuun 15 p:ään 1948. Vuosivuokra on 3 400 mk ja se on 
suoritettava yhtenä eränä viimeistään joulukuun 15 p:nä 1947, muuten vuokraehdot 
ovat entiset. 

Kaivopuistossa oleva virvoitusjuomakioski päätettiin 9) siirtää Marjaniemen tienhaa-
raan ja käyttää siirtoon korjausmäärärahoja 32 000 mk. 

Varastossa oleva puinen kioski päätettiin10) siirtää Malmille Päätien ja torialueen ris-
teykseen ja anoa kunnostamis- ja siirtokustannuksia varten 54 600 mk. 

Helsingin- ja Kaarlenkadun risteyksessä oleva kuorma-auton vaurioittama kioski 
päätettiin11) purkaa ja kioskin paikalle siirtää Hämeentien 99:n vastapäätä oleva kioski. 
Talo-osasto oikeutettiin käyttämään siirtokustannuksiin 7 000 mk ja kaupunginhallituk-
sen asiamiesosasto oikeutettiin perimään vahingon aiheuttaneelta P. Sinebrychoff oyiltä 
kioskin arvoa ja siirtokustannuksia vastaava korvaus, yhteensä 28 700 mk. 

Virvoitusjuomakioskien vuokraajille myönnettiin12) oikeus kesän 1947 aikana myydä 

!) Kiint. lautak. 13 p. tammik. 65 §, 28 p. huhtik. 598 § ja 1 p. jouluk. 1 592 §. — 2) S:n 
17 p. helmik. 253 §. — 3) S:n 24 p. helmik. 293 § ja 14 p. huhtik. 515 §. — 4) S:n 21 p. huhtik. 
555 §. — 5 ) S:n 12 p. toukok. 682 §. — 6) S:n 2 p. kesäk. 791 §. — 7) S:n 20 p. lokak. 1 373 §. — 
8) S:n 20 p. lokak. 1 374 §. — 9 ) S:n 17 p. helmik. 249 §. —1 0) S:n 16 p. kesäk. 867 §. — u ) S:n 
24 p. maalisk. 441 §. — 12) S:n 9 p. kesäk. 829 §. 
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jäätelöpuikkoja kioskeissaan kunkin vuokraajan 10 000 mk:n suuruisesta etukäteen suori-
tettavasta lisäkorvauksesta. 

Päätettiin1) ilmoittaa poliisilaitokselle, että kaupunginvaltuuston maaliskuun 27p:nä 
1935 tekemä, kaupungin alueella yksityisen omistamalla maalla olevien kioskien ym. niihin 
verrattavien myyntipaikkojen aukioloaikoja koskeva päätös, koskee myöskin liitosalueella 
yksityisen omistamalla maalla olevia kioskeja, ja että päätös koskee kaikkia vuodenaikoja. 

Suomen suurkisojen, kesäkuun 26 p:n ja heinäkuun 5 p:n 1947 väliseksi ajaksi pystyttä-
mät myyntikioskit sallittiin 2) pitää avoinna yleisölle päivittäin klo 7—23 ja korotettiin 
korvausmaksua 2 000 mk kioskilta eli yhteensä 16 000 mk. 

Kukanmyyntipaikat. Pidetyssä huutokaupassa vuokrattiin3) kesäksi 1947 kaikki 19 
vuokralle tarjottuakukanmyyntipaikkaa yhteensä 2 088 200 mk:n vuokrasta, eräät ehdoin, 
että maksamattomat veroerät oli heti maksettava. 

Vapunaattona sallittiin4) harjoittaa kukkien myyntiä kukanmyyntipaikoilla klo 
24:ään ja vappuaamuna klo 6:sta alkaen. 

Valokuvauspaikat. Pidetyssä huutokaupassa vuokrattiin5) kesäksi 1947 kaikki 8 
vuokralle tarjottua valokuvauspaikkaa yhteensä 114 400 mk:sta, eräät ehdoin, että maksa-
mattomat veroerät oli ensin suoritettava. 

Sanomalehtien myyntipaikat v:ksi 1947 määrättiin6). 
Kengänkiilloituspaikat määrättiin7) v:ksi 1947 ja lisäksi myönnettiin oikeus kahteen 

kengänkiilloituspaikkaan linj a-autoasemalla. 
Joulupöydänkoristeiden myyntipaikat. Jouluksi 1947 vuokrattiin8) joulupöydänkoris-

teiden myyntipaikkoja kaikkiaan 11 yhteensä 82 500 mk:n vuokrasta, mikä vuokra suori-
tettiin etukäteen. 

Hyväksyttyjä piirustuksia. Hyväksytyistä piirustuksista mainittakoon 9) mm. kort-
telissa n:o 178 olevan tehdasrakennuksen muutospiirustukset. 

Ratsastushalli. Poliisilaitoksen käytettäväksi päätettiin 10) myöntää 32 viikkotuntia 
kaviouravuoroa ratsastushallissa 89 600 mk:n vuokrasta vuodessa tammikuun 1 p:stä 
1947 alkaen. 

Päätettiin10) siirtää talo-osaston hoidossa olevien seitsemän asuinhuoneiston vuokra-
sopimukset urheilu- ja retkeilylautakunnan hoitoon tammikuun 1 p:stä 1948. 

Päätettiin10) suostua urheilu- ja retkeilylautakunnan pyyntöön, että ratsastushallissa 
poliisilaitoksen käytössä olevista tiloista suoritetaan tilitysvuokrana yhteensä 475 460 
mk vuodessa virastovuokraperustein lasketun vuokran asemesta myöskin tammikuun 
1 p:stä 1948 alkaen. 

Siivoojan palkkaus Suomenlinnan poliisivartiokonttorissa. Suomenlinnan poliisi-
vartiokonttorin siivoojalle päätettiin11) maksaa palkkaa 68 palkkaluokan mukaan helmi-
kuun 1 p:stä 1947 lukien. 

Vuokrankorotukset. Vuoden aikana käsiteltiin lukuisasti kaupungin virastoja ja laitok-
sia varten vuokrattuja huoneistoja ja kaupungin itsensä omistamia huoneistoja koskevia 
vuokrantarkistuksia, jotka pääasiassa koskivat vuokrankorotusta. 

Ulkoilmajuhlat. Käsiteltiin anomuksia12), jotka koskivat ulkoilmajuhlien ja erilaisten 
ulkoilmatilaisuuksien j ärj estämistä. 

Talousarvioehdotus. Talo-osaston talousarvioehdotuksessa v:lle 1948 merkittiin13), 
eräitä muutoksia tulopuolelle ja menopuoli hyväksyttiin sellaisenaan. 

Mainonta. Vuoden kuluessa käsiteltiin14) lukuisasti mainontaa koskevia asioita. 

Kiint. lautak. 7 p. tammik. 36 §. — 2) S:n 30 p. kesåk. 930 §. — 3) S:n 24 p. helmik. 
292 § ja 24 p. maalisk. 442 §. — 4) S:n 28 p. huhtik. 600 §. — 5) S:n 24 p. helmik. 291 § ja 
17 p. maalisk. 406 §. — 6) S:n 3 p. helmik. 190 §. — 7) S:n 3 p. helmik. 191 §. — 8) S:n 15 p. 
jouluk. 1 665 §. — 9) S:n 16 p. kesåk. 859 §, 13 p. lokak. 1 332 § ja 17 p. marrask. 1 517 §. — 
10) S:n 10 p. marrask. 1 479 §. — S:n 10 p. helmik. 223 §. — 12) S:n 16 p. kesåk. 869 §, 30 p. 
kesåk. 926 §, 4 p. elok. 1 020 §, 25 p. elok. 1 101 § ja 1 p. syysk. 1 126 §. —1 3) Taloj. 12 p. elok. 20 §.— 
14) Kiint . lautak. 20 p. tammik. 106 ja 107 §, 27 p. tammik. 153 §, 17 p. maalisk. 403, 404 ja 405 §, 
24 p. maalisk. 439 §, 14 p. huhtik. 516 §, 21 p. huhtik. 563 ja 564 §, 28 p. huhtik. 591 ja 599 §, 5 p. 
toukok. 635 §, 12 p. toukok. 683 §, 19 p. toukok. 711 §, 27 p. toukok. 744 §, 2 p. kesåk. 784, 786 ja 787 §, 
9 p. kesåk. 827 §, 16 p. kesåk. 857 §, 30 p. kesåk. 923 ja 924 §, 14 p. heinåk. 975 §, 4 p. elok. 1 019 §, 18 p. 
elok. 1 067, 1 070 ja 1 071 §, 25 p. elok. 1 100 ja 1 104 §, 1 p. syysk. 1 125 §, 8 p. syysk. 1 157 ja 1 158 §, 
22 p. syysk. 1 222, 1 223, 1 224, 1 225 ja 1 226 §, 29 p. syysk. 1 257 §, 13 p. lokak. 1 334 ja 1 336 §, 20 p. 
lokak. 1 368 §, 27 p. lokak. 1 411, 1 412 ja 1 413 §, 3 p. marrask. 1 441 §, 10 p. marrask. 1 481 ja 1 487 §, 
17 p. marrask. 1 522 ja 1 524 §, 24 p. marrask. 1 556, 1 557 ja 1 565 §, 1 p. jouluk. 1 589 § ja 
8 p. jouluk. 1 625, 1 626 ja 1 629 § sekå taloj. 16 p. tammik. 2 §. 



69 4. Kiinteistölautakunta 

Latojen ja rakennusjätteiden myynti. Vuoden kuluessa myytiin sekä latoja että ra-
kennusjätteitä ym. tähän verrattavaa. 

Suomen Suurkisat. Hyväksyttiin 2) Suomen suurkisojen yhteyteen suunniteltu myyn-
ti-, muonitus- ym. toiminnan järjestelyä koskeva esitys. 

Lausuntoja kaupunginhallitukselle annettiin asioista, jotka koskivat mm.: huoneis-
tojen vuokrauksia3), muutos- ja korjaustöitä4), Hesperian huvilan varaamista retkeily-
majaksi5), ulkosalla tapahtuvaa kukkien myyntiä6), linja-autoaseman tavaransäilytys-
maksuja7), kalliosuojien yömajoitusmaksuja 8), Töölönkadun 44—48:ssa olevan kallio-
suojan luovuttamista Suomen punaisen ristin sairaalalle9), palkkausasioita30), avustus-
määräraha-anomuksia11), vuokra-autoasemien järjestelyä 12), Käpylän kirjastotalon 
alakerroksen käyttöä 13), huvilan ostamista Lauttasaaren lastentarhaa varten 14), Paki-
lan puhelinkioski- ja virastotalokysymystä 15), rakennustöitä Stansvikin kartanossa 16),. 
makkarain yömyyntiä kaupungissa 17), Vallilaan rakennettavan poliisitalon piirustuksia 
ja kustannusarviota18), sekä toimenpiteitä asuntopulan lieventämiseksi kaupungissa 19). 

Esityksiä kaupunginhallitukselle tehtiin asioista, jotka koskivat mm.: kaupungin 
omistamien kiinteistöjen palovakuutuksia 20), korjaus- ja muutostöitä 21), vesijohdon 
rakentamista Töölöntorille 22), sekä varasähkökoneiston vuokraamista kirurgiselle sai-
raalalle23). 

8. Erinäisten kiinteistölautakunnan alaisten viranhaltijain toimintakertomukset 

Kaupungingeodeetin antama toimintakertomus v:lta 1947 oli seuraavan sisältöinen: 

Kiinteistötoimiston kaupunkimittausosaston henkilökunnan muodostivat kaupun-
gingeodeetti, apulaisgeodeetti, 5 insinööriä, 6 vakinaista mittausteknikkoa, 1 ylimääräinen 
mittausteknikko, 1 kiinteistöluettelon hoitaja, 2 laskijaa, 5 vakinaista kartoittajaa, 1 
ylimääräinen kartoittaja, 7 vakinaista piirtäjää, 1 tilapäinen piirtäjä, 1 arkistonhoitaja 
ja 1 toimistonhoitaja. 

Kaupungingeodeetille kuuluvista tontinmittaajan ja tonttikirjanpitäjän tehtävistä 
on mainittava seuraavat työt ja toimitukset: tontinmittauksia tehtiin 39, joista 6 kau-
pungille, kivijalan tarkastuksia 58, tontinrajojen tarkistuksia 18, rakennusalan paalutuk-
sia ym. toimituksia 100, tonttikartan ja mittakirjan jäljennöksiä 98, joista kaupungille 3, 
karttaotteita tai -jäljennöksiä 511, joista kaupungille 181, asemakaavan tai rakennussuun-
nitelman mukaisia kortteleita paalutettiin 8, vuokra-alueita 5, tontteja 77 ja rakennusaloja 
70, lohkomistoimituksia varten paalutettiin 4 palstaa ja edelleen paalutettiin Pakilan 
siirtolapuutarha, otteita ja todistuksia annettiin 540, maistraatille lähetettiin 45 kirjelmää, 
tonttijakokarttoja tehtiin 45 ja katuja tai niiden osia paalutettiin 7 150 m. 

Kaupungin alueen kartoituksia varten tehtiin 19 uutta kolmiopistettä, rakennettiin 
7 uutta kolmiomittaustornia, korjattiin 2 vanhaa tornia, tehtiin 13 pyramiidia tai katto-
lavaa, tehtiin kulmamittaukset 80 pisteellä, laskettiin koordinaatit 96 uudelle ja 12 van-
halle pisteelle. 

!) Kiint. lautak. 24 p. helmik. 287 §, 14 p. heinåk. 971 §, 18 p. elok. 1 068 §, 6 p. lokak. 
1 297 §, 13 p. lokak. 1 333 § ja 20 p. lokak. 1 367 §. — 2) S:n 19 p. toukok. 715 §. — 3) S:n 
20 p. tammik. 102 §, 17 p. maalisk. 397 §, 5 p. toukok. 638 §, 27 p. toukok. 742 §, 14 p. hei-
nåk. 972 §, 25 p. elok. 1 097 ja 1 102 §, 13 p. lokak. 1 335 §, 20 p. lokak. 1 372 § ja 22 p. jou-
luk. 1 696 ja 1 699 §. — 4) S:n 3 p. helmik. 184, 187 ja 188 §, 12 p. toukok. 675 ja 681 §, 25 p. 
elok. 1 096 §, 8 p. syysk. 1 152 §, 10 p. marrask. 1 478 § ja 29 p. jouluk. 1 720 §. — 5) S:n 10 p. 
helmik. 225 §. — 6) S:n 17 p. helmik. 252 §. — 7) S:n 31 p . maalisk. 465 §. — 8 ) S:n 31 p. maa-
lisk. 469 § ja 16 p. kesåk. 863 §. — 9) S:n 21 p. huhtik. 556 §. — 10) S:n 20 p. tammik. 104 §, 
21 p. huhtik. 562 § ja 28 p. huhtik. 597 §. — S:n 28 p. huhtik. 592 §, 27 p. toukok. 739 §, 
22 p. syysk. 1 221 § ja 3 p. marrask. 1 438 §. — 12) S:n 28 p. huhtik. 593 §, 13 p. lokak. 1 338 §, 
17 p. marrask. 1 521 §, 22 p. jouluk. 1 708 § ja 29 p. jouluk. 1 719 §. — 13) S:n 12 p. toukok. 
676 §. — 14) S:n 12 p. toukok. 679 §. — 15) S:n 19 p. toukok. 714 §. — 16) S:n 30 p. kesåk. 915 § 
ja 25 p. elok. 1 098 §. — 17) S:n 15 p. syysk. 1 200 §. — 18) S:n 29 p. syysk. 1 253 §. — 19) S:n 
4 p. elok. 1 018 §, 24 p. marrask. 1 550 § ja 22 p. jouluk. 1 709 ja 1 711 §. — 20) S:n 7 p. tam-
mik. 35 §, 24 p. helmik. 284 §, 14 p. huhtik. 512 §, 5 p. toukok. 636 §, 14 p. heinåk. 965 § ja 
22 p. jouluk. 1 706 §. — 21) S:n 27 p. tammik. 148 ja 149 §, 10 p. helmik. 222 ja 226 §, 24 p. 
helmik. 285 §, 31 p. maalisk. 468 §, 14 p. huhtik. 518 ja 520 §, 14 p. heinåk. 967 §, 4 p. elok. 
1 014 §, 1 p. syysk. 1 128 §, 22 p. syysk. 1 219 §, 6 p. lokak. 1 284 ja 1 285 §, 13 p. lokak. 1 331 §, 
20 p. lokak. 1 366 ja 1 375 §, 27 p. lokak. 1 408 §, 10 p. marrask. 1 482 ja 1 483 § ja 24 p. mar-
rask. 1 553, 1 554, 1 562 ja 1 563 §. — 22) S:n 30 p. kesåk. 925 §. — 23) S:n 6 p. lokak. 1 296 §, 


