
6. Kiinteistölautakunta 

kivat mm. seuraavia asioita: 
— hallintosuhteen muuttaminen: Kauppatorin hallin 
seinustalla sijaitsevan satamapol¡isin entisen päivystys-
kopin siirtäminen urhe i lu - ja ulkoilulautakunnan hal-
l intoon sen toimesta paikalta poistettavaksi (29.10. 
1724 §), Rautatientorin entisen li ikennekioskin siirtä-
minen liikennelaitoksen lautakunnan hall intoon 
(12.11.1805 §) sekä Koivusaaressa sijaitsevan muunta-
morakennuksen siirtäminen sähkölaitoksen hall intoon 
(26.11.1900 §) 
— Heikon sijoittaminen väliaikaisesti Messuhalliin 
(2.1.38 §) 
— Herttoniemen huvilan n:o 34 a luovuttaminen kor-
vauksetta metrotoimistol le käytettäväksi metrotyö-
maan tarpeisiin (2.7.1106 §) 
— kaupan harjoittaminen 10.4.—15.10.1974 kaupun-
gin maalla olevissa virvoitusjuomakioskeissa sekä jääte-
lön- ja kukkienmyynt ipaikoi l la (15.1.129 §) 
— kioskikauppaa koskevien määräysten muuttaminen 
(5.11.1764 §) 
— lainopillisen osaston oikeuttaminen luopumaan 
enemmistä perimistoimenpiteistä luetteloon sisältyvien 
saatavien osalta (15.10.1633 §, 3.12.1955 §) 

— määrärahojen yl i t täminen (29.1.218 §, 8.10.1594 
§,12.11.1806 § ,1807 §, 1808 §) 
— rakennusten purkaminen (15.1.128 §, 5.2.267 §, 
12.2.304 §, 26.2.387 §, 23.4.693 §, 14.5.824 §, 825 
§, 21.5.872 §, 28.5.919 §, 16.7.1158 §, 6.8.1243 §, 
13.8.1280 §, 3.9.1391 §, 1392 §, 10.9.1431 §, 17.9. 
1477 §, '8 .10.1592 §, 5.11.1767 §, 12.11.1809 §, 
26.11.1907 §) 

— tilitysvuokraperusteiden tarkistaminen talousarvio-
vuotta 1975 varten (19.2.339 §) 
— virkojen täyttäminen (29.10.1723 §) 
— vuokralleanto: Katajanokalla sijaitseva entinen Val-
met Oy:n telakan varusteluhalli valtion teknilliselle 
tutkimuskeskukselle (17.12.2050 §) 

Lausunnot 

Lautakunta antoi kertomusvuonna mm. seuraavia asi-
oita koskevia lausuntoja: 
— alkoholimainonta kaupungin hallinnossa olevissa 
mainostiloissa (15.1.127 §) 
— asumistukiasioita käsittelevän toimistohenkilökun-
nan tarve (30.4.746 §) 
— Helsingin Maalariammattikoulun vuokranalennus-
anomus (26.11.1898 §) 
— Helsingin shakkiseurojen to imit i lat (29.1.226 §) 
— huonetilojen osoittaminen: terveydenhoitoviraston 
käyttöön poliisilääkärin vastaanottoa varten Ratakatu 
10stä (19.3.514 §), nuorisolautakunnan käyttöön 
Unioninkatu 43:sta kerhotoimintaa varten sekä eräi-
den huonetilojen osoittaminen kaupunkisuunnitteluvi-
raston käyttöön käytettäväksi lähinnä Itäkeskus-pro-
jektiryhmää ja yleisen toimiston kunnallisteknisen ja-
oston tontt ikorkeusyksikköä varten (2.4.608 §) 
— kaupungin vuokralaisia palvelevan tiedotustoimin-
nan kehittäminen (26.11.1897 §) 
— kiertomyymäläkaupan harjoittamislupien uusimi-
nen (14.5.822 § ,823 §) 
— Kontulan Palvelutalo Oy:n omistukseen tulevan 
kirjasto- ja nuorisotalon osakkeiden merkintähinta 
(7.5.798 §) 
— lasten päiväkodin perustaminen Pihlajamäkeen 
(24.9.1512 §) 

— Lauttasaaren lasten päivähoitotilanne (22.1.175 §) 
— leikkikenttien tilapäisten suojien siirtäminen kiin-
teistölautakunnan hall intoon (19.11.1848 §) 

— määrärahan merkitseminen vuoden 1975 talousar-
vioon Kymintien parakkiasuntojen kunnostamista var-
ten (2.10.1547 §) 

— nuorisotalon perustaminen Pukinmäkeen (15.10. 
1630 §) 

— psykiatristen poti lait ten asuntokysymyksen järjes-
tämistä tutkineen työryhmän miet intö (9.4.646 §) 

Metsäosaston toimialaan kuuluvat asiat 

Päätökset 

Lautakunnan kertomusvuonna tekemät päätökset kos-
kivat mm. seuraavia asioita: 
— metsästysoikeuksien myöntäminen Ahmoon Erä-
veikot ry:lle kaupungin omistaman Karkkilan kauppa-
lan Haaviston kylän Sora-alue nimisellä tilalla RN:o 
647 (29.1.209 §), Östersundom Jaktförening r.f:lle 
kaupungin omistamalla Sipoon kunnan Rödje—Fants 
RN:ö 180 ja Mutars RN:o 1 1 6 t i loi l la sekä Sipoon 
kunnan Granön kylän t i lojen Svartholmen RN:o 1247 
ja Granö RN:o 1248 hirvenmetsästysoikeuden luovut-
taminen joht. Börje VViikille (15.10.1621 §, 1623 §) 

— suostumuksen antaminen omakotitalon rakentami-
selle Kirkkonummen kunnan Bondarbyn kylässä sijait-

sevasta Valborgsbacka-nimisestä tilasta RN:o 1 ^ muo-
dostettavalle tont i l le (2.1.30 §) 
— riistanhoidon ja metsästyksen järjestelyn hoitamis-
oikeuden antaminen kaupunginmetsänhoitajalle 
(22.10.1664 §) 
— osanottajan lähettäminen metsien moninaiskäyttöä 
käsitteleville opinto- ja retkeilypäiville (10.9.1423 §) 

Esitykset 

Kaupunginhallitukselle teht i in esitys mm. v. 1974 t i l i -

en ylittämisestä (22.10.1663 §) 
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Lausunnot 

Lautakunta antoi lausuntoja mm. seuraavista asioista 
— rauhoitusalueen muodostaminen (29.1.210 §) 

— viljan hankkiminen fasaanien ja peltopyiden talvi-
ruokintaa varten (7.5.789 §) 

Maatalousosaston toimialaan kuuluvat asiat 

Päätökset 

Lautakunta päätti kertomusvuonna mm. 
— jatkaa Verner Maikin vuokrasopimusta 1.1.1975 al-
kaen käsittämään 0,80 ha peltoa Espoon Huopalahden 
kylässä Albergan tilalla RN:o 2^64 sekä vahvistaa vuo-
den 1975 vuokraksi 200 mk ja perusvuokraksi 1.1. 
1976 alkaen 60 mk (19.11.1840 §) 
— myöntää Moottor ipojat -nimiselle kerholle luvan 
moottorikelkka-ajojen järjestämiseen Tuomarin kylän 
kartanon alueella (5.2.258 §) 
— myöntää Tuomarinkylän Ratsastajat-Domarby 
Ryttare ry:l le luvan ulkoilmatilaisuuden järjestämiseen 
Tuomarinkylän kartanon alueella (30.7.1193 §) 
— siirtää Tuomarinkylän ratsastuskoulua varten vuok-
ratun rakennuksen vuokraoikeuden (5.2.259 §) 

Esitykset 

Lautakunta teki khlle kertomusvuonna mm. seuraavia 
asioita koskevat esitykset: 
— asuinrakennuksen purkaminen Tapanilan Fattig-
gärdenin ti lalta ja pumppukopin Tuomarinkylän Tuo-
marinkylän tilalta sekä rakennusjätteiden käyttäminen 
ti lojen tarpeisiin (26.3.550 §) 

Lausunnot 

Lautakunta antoi khlle lausunnon mm. 
— Maito ja Terveys r.y:n ja Helsingin Yliopiston koti-
eläintieteen laitoksen aloitteesta kotieläintarhan perus-
tamiseksi Helsinkiin (3.12.1948 §) 

Kaupunkimittausosaston toimialaan kuuluvat asiat 

Esitykset 

Kertomusvuonna khlle tehdyt esitykset koskivat mm. 
seuraavia asioita: 
— tontinmittaustaksan vahvistaminen (2.4.598 §) 
— perimistoimenpiteistä luopuminen eräiden saatavi-
en osalta (14.5.820 §) 
— tontt i jakokartat : eräitä kortteleita koskevien tont-
t i jakokarttojen hyväksyminen 
— ti l ien yl i t täminen (24.9.1509 §, 29.10.1720 §) 
— osanottajien lähettäminen kursseille ja kurssimak-
sun suorittaminen (5.2.260 §, 26.2.383 §, 26.3.552 §, 
6.8.1236 §, 13.8.1278 §, 27.8.1355 §) 

Lisäksi teht i in lukuisia esityksiä rakennuslain mukais-

ten korvausten perimiseksi tontt ien omistajilta kadun 
ja viemärin rakentamisesta, näiden korvausten uudel-
leen määräämisestä sekä sopimusten muuttamisesta ja 
kumoamisesta. 

Lausunnot 

Lausuntoja annetti in kertomusvuonna mm seuraavista 
asioista: 
- Haagan korttelien 29161 ja 29163 tontti jakoehdo-
tuksia koskeva muistutus (18.6.1043 §) 
— kadun ja viemärilaitoksen rakentamiskorvausten 
palauttaminen (29.10.1716 §) 
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