
362 II I. Kiinteistölautakunta 

paikan varaamista juhlakenttää varten Munkkiniemen korttelin n:o 31 
rakennussuunnitelmanmuutosta 2); rakennusluvan myöntämistä eräille, 
Munkkiniemen taajaväkisen yhdyskunnan tonteille3); tonttien varaamista 
sähkölaitoksen ala- ja muuntoasemia varten 4); Munkkiniemen taajaväki-
sen yhdyskunnan sekä Malminkylän ja Tapaninkylän alueilla voimassa 
olevan rakennuskiellon jatkamista5); liikennöimisluvan myöntämistä 
Oy. Strömberg abille6); paikan varaamista Suomen marsalkka Mannerhei-
min ratsastajapatsasta varten7); Helsingin lentokentän ympäristöalueen 
käyttöä8); sekä liikennetunnelin rakentamista Siltasaarenkadun ja Toisen 
linjan risteyksestä Helsinginkadulle 9). 

5. Kiinteistötoimiston maanmittaus- ja kartastotöiden osaston toimialaan 
kuuluvat asiat 

Tonttijakokartat. Lautakunta päätti kaupunginhallitukselle puoltaa 
seuraavia kortteleita koskevien tonttijakokarttojen hyväksymistä: IX 
kaupunginosan kortteleita n:ot 199 10) ja 204 l x), XXI I kaupunginosan 
kortteleita n:ot 584 ja 58512) sekä n:o 70013) ja XXV kaupunginosan kort-
telia n:o 899 14). 

Käyttövarat. V:n 1941 käyttövaroistaan lautakunta myönsi15) m.m. 
4,322: 10 mk maanporausvälineiden hankkimiseksi sekä maksoi mittaus-
apulaisille kesälomapalkkoja. 

Esityksiä kaupunginhallitukselle tehtiin m.m. asioista, jotka koskivat: 
määrärahoja kaluston hankkimista varten16); kaupungin Herttoniemessä 
omistamien tilojen yhdistämistä17); mittaustöiden suorittamista kaupungin 
ympäristöalueilla18); pika-asutuskysymystä Helsingin kaupungin omista-
mien maiden yhteydessä19); sekä viranhaltijain palkkauskysymyksiä20). 

Lausuntoja kaupunginhallitukselle annettiin m.m. asioista, jotka koski-
vat: Kaisaniemen puistosta ja Pasilasta valtionrautateille pakkolunastetta-
vien alueiden omistus- ja käyttöoikeutta 21); Helsingin kaupunkia esittä-
vien karttojen ja kartta-aineiston käyttöä 22); sekä kahden käytännöstä 
poistetun teodoliitin luovuttamista merivoimien esikunnan aseosastolle 23). 

6. Kiinteistötoimiston talo-osaston toimialaan kuuluvat asiat 

Valmistavan tyttöjen ammattikoulun huoneiston laajentaminen. Lauta-
kunta päätti 24) luovuttaa valmistavan tyttöjen ammattikoulun käyttöön 

l) Kiint. lautak. 16 p. kesäk. 1,104 § ja 29 p. syysk. 1,399 §. — 2) S:n 30 p. 
kesäk. 1,142 §. — 3) S:n 8 p. syysk. 1,332 §. — 4) S:n 15 p. syysk. 1,370 §. — 
6) S:n 20 p. lokak. 1,450 §. — 6) S:n 10 p. marrask. 1,550 §. — 7) S:n 24 p. 
marrask. 1,599 §. — 8) S:n 22 p. jouluk. 1,688 §. — 9) S:n 22 p. jouluk. 1,689 §. —-
10) S:n 10 p. maalisk. 406 §. — X1) S:n 12 p. toukok. 819 §. — 12) S:n 10 p. maa-
lisk. 407 §. — 13) S:n 24 p. helmik. 306 §. — 14) S:n 24 p. helmik. 305 §. — 
15) S:n 30 p. kesäk. i,144 §, 10 p. marrask. 1,552 §, 8 p. jouluk. 1,636 § ja 29 
p. jouluk. 1,716 ja 1,717 §. — 16) S:n 7 p. tammik. 23 § ja 5 p. toukok. 769 § .— 
17) S:n 3 p. helmik. 172 §. — 18) S:n 31 p. maalisk. 533 §, 21 p. huhtik. 658 § 
ja 28 p. huhtik. 725 §. — 19) S:n 28 p. huhtik. 724 §. — ao) S:n 28 p. heinäk. 
1,220 §, 8 p. syysk. 1,336 §, 29 p. syysk. 1,401 ja 1,404 § ja 20 p. lokak. 
1,455 §. — 21) S:n 31 p. maalisk. 534 §. — 22) S:n 7 p. huhtik. 584 ja 585 §. — 
28) S:n 5 p. toukok. 768 §. — 24) S:n 3 p. helmik. 177 §. 


