
'24 3. Kiinteistölautakunta 

15 p:stä 1941 heinäkuun 15 p:ään 1943 500 mk:n kuukausivuokrin määrätyin ehdoin, 
joihin kuului m.m. vuokraajan itsensä suoritettavat sähkömaksut. 

Kalastusoikeudet. Kertomusvuodeksi myönnettiin kalastusoikeus edelleen kalastaja 
A. V. Kortelaiselle Espoon pitäjän Bredvikin tilan RN 15 kalavesiin 500 mk:n vuosivuok-
rin1), jolloin sopimuskirjaan oli merkittävä, ettei Kortelainen ollut oikeutettu vesialueen 
muuhun hyväksikäyttöön, sekä työmies J . Lindströmille Albergan tilan kalavesiin 500 
mk:n vuosivuokrin2). Vuokramaksut oli suoritettava etukäteen. Kalastaja V. Johansso-
nille myönnettiin3) kalastusoikeus Munkkiniemen kalavesiin edelleen v:ksi 1943 jatkuen 
sopimus sen jälkeen vuoden kerrallaan, ellei sitä irtisanottu viimeistään kaksi kuukautta 
ennen vuokrakauden päättymistä, entisin 3 000 mk:n vuosivuokrin ja muutenkin entisin 
ehdoin 

Polttoturpeen nosto. Professori A. Laitakari ja toiminnanjohtaja T. Ailio oikeutettiin 4) 
kertomusvuoden aikana kuivattamaan Pukinmäen metsässä kallioiden välissä oleva 
n. 8 aarin suuruinen suonsilmäke ja nostamaan siitä polttoturvetta yksinomaan omaa 
tarvet ta varten 5 mk:n maksusta m3:ltä mitat tuna kuivattuna polttoturpeena. 

Jään nostaminen Vantaanjoesta. Kiinteistötoimiston maatalousosasto oikeutettiin5) 
harkintansa mukaan antamaan jäännostolupia Vantaanjoesta. 

Esityksiä kaupunginhallitukselle tehtiin m.m. asioista, jotka koskivat: kaupungin 
edustusta lähiympäristön maalaiskuntien tiekunnissa, ojanperkausyhtymissä, manttaali-
kunnissa y.m. 6); anomuksia määrärahojen myöntämiseksi erilaisia tarpeita sekä tiliyli-
tyksiä varten 7); polttopuiden hakkuuta talkootyönä sekä yksityistarvetta varten 8); 
soran- ja hiekanottolupien myöntämistä9); kaupungin mailla olevien tarpeettomien ra-
kennusten purkamista ja poiskuljettamista 10); osaston ylimääräisen metsänvartijan 
toimen vakinaistamista11); eläkeanomuksia 12); kaupungin Leppävaarassa omistamien 
rakennusten korjausta13); sekä Oulunkylän talkoonuorison anomusta luvan myöntämi-
seksi pihkan keräystä varten14). 

Lausuntoja kaupunginhallitukselle annettiin m.m. asioista, jotka koskivat: vuokra-
suhdejärjestelyjä15); hautausavustus- ja eläkeanomuksia16); eräiden kaupungin laitosten 
peruna- ja juurikasvitarpeen tyydyttämistä tulevana kulutuskautena 17); sotilasmajoituk-
sen aiheuttamia vahinkoja Talin tilalla18); korvauksen suorittamista Kaarelan tilalla teh-
dyistä sähkötöistä19); määrärahan myöntämistä Helsingin maatalouskerhoyhdistyksen 
toiminnan avustamiseksi20); sekä Puodinkylän kartanon vuokraamista Sörkän Gibat 
nimiselle yhdistykselle 21). 

4. Kiinteistötoimiston asemakaavaosaston toimialaan kuuluvat asiat 

Asemakaavan- ja tonttijaonmuutokset. Lautakunta päätt i kaupunginhallitukselle puol-
taa seuraavia kortteleita ja tontteja koskevien asemakaavaosaston laatimien asemakaa-
van· ja tonttijaonmuutosehdotusten hyväksymistä: I I kaupunginosan korttelin n:o 36 
tontteja n:ot 3 ja 12 22); X kaupunginosan tehdaskorttelin n:o 291 tontteja n:ot 3 b ja 
15 23); XI kaupunginosassa olevaa Toisen linjan ja Eläintarhanlahden välistä aluetta24); 

x) Maatalousj 17 p. tammik. 5 §. — 2) S:n 27 p. maalisk. 27 §. — 3) S:n 10 p. elok. 68§. — 
4) Kiint. lautak. 11 p. toukok. 537 § ja maatalousj. 8 p. toukok. 46 §. — 5) Maatalousj. 17 p. 
tammik. 1 § ja 21 p. jouluk. 133 §. — 6) Kiint. lautak. 26 p. tammik. 88 § ja 14 p. jouluk! 
1 342 §. — 7) S:n 26 p. tammik. 91 §, 9 p. maalisk. 254 ja 264 §, 30 p. maalisk. 370 ja 371 §, 
20 p. huhtik. 433 ja 437 §, 15 p. kesåk. 724 § ja 28 p. jouluk. 1 412 §. — 8) S:n 9 p. maalisk. 
257 §, 13 p. huhtik. 392 §, 20 p. huhtik. 435 §, 24 p. elok. 922 §, 21 p. syysk. 1 002 § ja 5 p. 
lokak. 1 067 §. — 9) S:n 15 p. kesåk. 725 §, 20 p. heinåk. 797 ja 798 § ja 26 p. lokak. 1 151 §. — 
10) S:n 15 p. kesåk. 726 §, 27 p. heinåk. 842 § ja 14 p. jouluk. 1 339 §, sekå maatalousj. 8 p* 
kesåk. 54 §, 20 p. heinåk. 65 § ja 7 p. jouluk. 127 ja 129 §. — Kiint. lautak. 27 p. heinåk. 
843 §. — 12) S:n 24 p. elok. 920 §. — 13) S:n 5 p. lokak. 1 069 § ja maatalousj. 29 p. syysk. 
93 §. — i*) Kiint. lautak. 23 p. marrask. 1 252 §. — 15) S:n 9 p. maalisk. 255 § ja 7 p. syysk. 952 §. — 
16) S:n 9 p. maalisk. 256 §, 26 p. toukok. 618 §, 7 p. syysk. 951 §, 28 p. syysk. 1 034 ja 1 035 § 
j a 9 p . marrask. 1 199 § sekå maatalousj. 28^p. syysk. 85 ja 86 §. — 17) Kiint. lautak. 30 p. maalisk. 
358 § ja 11 p. toukok. 533 ja 534 § sekå maatalousj. 27 p. maalisk. 26 § ja 8 p. toukok. 41 ja 
42 §. — i«) Kiint. lautak. 29 p. kesåk. 763 §. — S:n 10 p. elok. 863 §; vrt. myos 9 p. maa-
lisk. 264 § ja 15 p. kesåk. 724 §. — 20) S:n 21 p. syysk. 1 000 § ja 28 p. syysk. 1 037 § sekå 
maatalousj. 28 p.syysk. 88 §. — 21) Kiint. lautak. 26 p. lokak. 1 152 §. — 22) S:n 11 p. toukok. 
539 §. — 23) S:n 19 p. tammik. 69 §. — 24) S:n 23 p. marrask. 1 254 §. 
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XII I kaupunginosan korttelin n:o 412 b tontteja n:ot 7, 10 ja 12 korttelia n:o 428 2) 
ja korttelin n:o 446 tonttia n:o 123); XIV kaupunginosan korttelia n:o 514 4); XV kaupun-
ginosan kortteleita n:ot 616 ja 617 sekä korttelin n:o 620 tonttia n:o 27 5); Reijolan itä-
osaa6); sekä Heikinkadun ja Turuntien muuttamista Mannerheimintien nimiseksi7). 

Eräiden korttelien korkeussuhteet. Kaupunginhallitukselle päätettiin puoltaa asema-
kaavaosaston laatimien seuraavia kortteleita koskevien korkeustasopiirustusten hyväk-
symistä: I kaupunginosan korttelia n:o 14 8), XI kaupunginosan korttelia n:o 334 a 8), 
XIV kaupunginosan korttelia n:o 481 8) ja XV kaupunginosan korttelia n:o 621 8), 
X X I I kaupunginosan korttelia n:o 559 9), X X I I I kaupunginosan korttelia n:o 919 9) 
sekä XXV kaupunginosan korttelia n:o 899 10). 

Rakennussuunnitelmat. Kaupunginhallitukselle päätettiin puoltolausein lähettää 
asemakaavaosaston laatimat rakennussuunnitelma- tai rakennussuunnitelmanmuutos-
ehdotukset, jotka koskivat Herttoniemen teollisuusaluetta11), Herttoniemen tehdaskort-
telia n:o 57 12) sekä Pitäjänmäen teollisuusaluetta13). 

Esityksiä kaupunginhallitukselle tehtiin m.m. asioista, jotka koskivat Herttoniemen 
asuntoalueen14) ja Villa Munksnäs nimisen alueen15) rakennussuunnitelmanehdotuksia. 

Lausuntoja kaupunginhallitukselle annettiin m.m. asioista, jotka koskivat: Maneesi-
kadun tontilla n:o 7 a olevan rakennuksen ullakkohuoneen sisustamista16); Mellunkylää, 
Puodinkylän Nissaksen aluetta, Malmi—Tapanilan aluetta, ja Viikinmäen tilaa koskevia 
rakennussuunnitelmanehdotuksia 17); rakennuslupaa tai -kieltoa koskevia määräyksiä 18); 
kiinteistöjen paloturvallisuuden tehostamista19); viljelystiloja koskevia lohkomislupa-
anomuksia 20); linja-autoliikenteen järjestämistä linjalle Salmisaari—Ruoholahti— 
Marian sairaala21); rakennussuunnitelmantakaisten määräysten vahvistamista eräitä 
Espoon kunnan ja Helsingin maalaiskunnan alueita varten22); kahden puhelinkaapelin 
laskemista suuntaan postitalo— Hietaniemi—Lauttasaari23); luvan myöntämistä polku-
pyörätelineen asettamiseksi24); Topeliuksenkadun korttelin n:o 605 tontin n:o 6 korkeus-
suhteita25); väliaikaisen pistoraiteen rakentamista Pitkällesillalle 26); yksiraiteisen raitio-
tielinjan rakentamista Kalmisto- ja Tallberginkadun väliselle Lauttasaarenkadulle 27); 
suunnitelmaa päävesijohdon rakentamiseksi Koskelantieltä Mannerheimintien pohjois-
päähän28); Katajanokan kanavan ja ranta-alueiden järjestelysuunnitelmaa29); Manner-
heimintiellä olevia linja-autopysäkkejä koskevia muutoksia30); luvan myöntämistä ka-
pearaiteisen työraiteen rakentamiseksi korttelista n:o 281 kortteliin n:o 280 Työpajan-
katua pitkin31); suoja-aidan rakentamista koulun portin eteen Kampinkadun 4:ssä32); 
rakennustoiminnan valvonnan tehostamista rakennuskiellon alaisilla alueilla33); sekä 
siirrettävien sateensuojien asettamista eräille raitiotieasemille vaihteenkääntäjiä varten34). 

5. Kiinteistötoimiston maanmittaus- ja kartastotöiden osaston 
toimialaan kuuluvat asiat 

Tonttijakokartat. Kaupunginhallitukselle päätettiin puoltaa seuraavia kortteleita ja 
tontteja koskevien tonttijakokartanehdotusten hyväksymistä: I I kaupunginosan kortte-

Kiint. lautak. 16 p. helmik. 161 §. — 2) S :n l l p. toukok. 540 §. — 3) S:n 28 p. syysk. 
1 039 §. — 4) S:n 2 p. maalisk. 213 §. — 5) S:n 2 p. helmik. 115 §. — «) S:n 15 p. kesäk. 730 §. — 
7) S:n 27 p. heinäk. 844 §. — 8) S:n 1 p. kesäk. 657 §. — 9) S:n 8 p. kesäk. 695 §. — 10) S:n 
26 p. lokak. 1 155 §. — S:n 26 p. tammik. 86 §. — *2) S:n 2 p. maalisk. 215 §. — 13) S:n 
4 p. toukok. 495 §, 11 p. toukok. 544 § ja 18 p. toukok. 583 §. — 14) S:n 12 p. tammik. 37 §, 
16 p. maalisk. 294 § ja 24 p. elok. 923 §. — 15) S:n 9 p. helmik. 138 §. — 16) S:n 26 p. tam-
mik. 85 §. — 17) S:n 2 p. maalisk. 216 §, 14 p. syysk. 981 §, 26 p. lokak. 1 157 §, 23 p. mar-
rask. 1 255 §, ja 7 p. jouluk. 1 297 §. — 18) S:n 2 p. maalisk. 216 §, 29 p. kesäk. 764 §, 5 p. 
lokak. 1 072 §, 9 p. marrask. 1 202 §, 16 p. marrask. 1 227 §, ja 30 p. marrask. 1 272 §. — 
19) S:n 9 p. maalisk. 267 §. — 20) S:n 19 p. tammik. 68 §, 9 p. maalisk. 268 §, 16 p. maalisk. 
295 §, 23 p. maalisk. 332, 333, 334 ja 335 §, 13 p. huhtik. 396 §, 20 p. huhtik. 442 §, 4 p. 
toukok. 496, 497 ja 498 §, 18 p. toukok. 585 ja 586 §, 20 p. heinäk. 799, 801, 802, 803, 804, 
806, 807, 808, 809 ja 810 §, 10 p. elok. 864, 866 ja 870 §, 7 p. syysk. 955 §, 28 p. syysk. 
I 040, 1 041 ja 1 042 §, 9 p. marrask. 1 201 §, 30 p. marrask. 1 273, 1 274, 1 275 ja 1 276 §, 
14p. jouluk. 1 348 § ja 21 p. jouluk. 1 379 §. — 2*) S:n 23 p. maalisk. 348 §. — 22) S:n 20 p. 
huhtik. 441 §, 27 p. huhtik. 472 §, 14 p. syysk. 979 ja 980 § ja 9 p. marrask. 1 202 §. — 23) S:n 
II p. toukok. 543 §. — 24) S:n 18 p. toukok. 584 §. — 25) S:n 27 p. heinäk. 845 §. — 26) S:n 
5 p. lokak. 1 070 §. — 27) S:n '5 p. lokak. 1 071 §. — 28) S:n 12 p. lokak. 1 095 §. — 29) S:n 19 p 
lokak. 1 118 §. — 30) S:n 26 p. lokak. 1 156 §. — 31) S:n 9 p. marrask. 1 200 §. — 32) S:n 30 p. 
marrask. 1 270 §. — 33) S:n 8 p. kesäk. 699 § ja 30 p. marrask. 1 271 §. — 34) S:n 14 p. jou-
luk. 1 345§. 


