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Lausuntoja kaupunginhallitukselle annettiin m.m. asioista, jotka koskivat: anomuksia 
saada lohkomalla erottaa erinäisiä maa-alueita itsenäisiksi tiloiksi ^ rakennussuunnitel-
mia Espoon kunnassa olevia Hagalund—Mankansin ja Kilo—Konungsbölen alueita var-
ten 2), Malmin- ja Tapaninkylän eteläosia varten3) sekä Herttoniemen ja Bätvikin kyliä 
varten 4); Tapaninkylässä n.s. Tapanilan kulmatiekunnan alaiseen tieverkostoon kuulu-
vien teiden muuttamista tilusteiksi 5); asemakaavanmuutoksia, jotka koskivat II kau-
punginosan korttelin n:o 38 a tonttia n:o 66) ja III kaupunginosan korttelin n:o 47 Fabia-
ninkadun tonttia n:o 17 7); Helsingin raitiotie- ja omnibus oy:n anomuksia erinäisten kor-
jaus- ja rakennustöiden, kuten raitiotiekorokkeiden ja kaiteiden, suorittamiseksi8); 
rakennussuunnitelmani äkäisten määräysten vahvistamista Espoon pitäjän Gammel-
gärdin kylää varten 9) ja Espoon kunnan Mankansin kylässä olevaa Ylä-Mankaa nimistä 
tilaa varten 10); lämpöjohtokanavan rakentamista Aleksanterinkadun alitse korttelista 
n:o 5 valtioneuvoston taloon 11); asuntorakennustoiminnan kehittämistä 12); puiden istut-
tamista Pohjoisrannalle 13); Lemuntien poikkileikkauksen muuttamista tonttien n:ot 
6 ja 5 a kohdalla 14); kaukovoiman vastaanottoa ja muuntoa kaupungin länsiosassa 15); 
puhelinjohdon rakentamista Helsinki—Porvoon linjan pylväästä n:o 85 Marjaniemen tien-
haaran kohdalla olevaan kaapelikoppiin 16); Munkkiniemen korttelien n:ot 4 ja 7 yhdistä-
mistä yhdeksi kortteliksi 17); Westendin rakennussuunnitelman muutosta korttelien 
n:ot 20 ja 22 kohdalla 1S); lupaa ullakkohuoneiden sisustamiseksi korttelin n:o 516Tavast-
stjernankadun tontilla n:o 7 19); avo-ojien käyttöä Malmi—Tapanilan rakennussuunni-
telma-alueen viemäröimisessä 20) sekä pysäköimiskiellon voimaan saattamista Mecheli-
ninkadulla Taivallahden kasarmin kohdalla 21): 

5. Kiinteistötoimiston maanmittaus- ja kartastotöiden osaston 
toimialaan kuuluvat asiat 

Kiinteistöluettelon uudestaan järjestäminen. Lautakunta päätti 22) hyväksyä maan-
mittaus- ja kartastotöiden osaston kiinteistöluettelon laatimisessa siihen mennessä suo-
rittamat toimenpiteet; julistaa 2 viikon kuluessa haettavaksi 2 tilapäistä piirtäjäntointa, 
joista suoritetaan palkka 41 palkkaluokan mukaan, sekä valtuuttaa kiinteistötoimiston 
sopivaksi katsomanaan aikana julistamaan haettavaksi 31 palkkaluokkaan kuuluvan 
piirtäjäntoimen; että edellä mainittuja toimia täytettäessä voidaan ottaa huomioon myös 
hakijan omat palkkavaatimukset, josta seikasta kyseisiä toimia haettaviksi kuulutettaessa 
oli mainittava; sekä pyytää kaupunginhallitusta lähettämään kaupungin laitoksille ja lau-
takunnille kiertokirjeen, jossa niitä kehoitetaan kiinteistöluettelon laatimista varten lähet-
tämään maaliskuun 15 p:ään mennessä kiinteistötoimiston maanmittaus- ja kartasto-
töiden osastolle hallussaan olevista kiinteistöistä tai niiden osista seuraavat tiedot: kiin-
teistön nimi ja rekisterinumero sekä osoite, koska asianomainen on saanut kiinteistön 
haltuunsa ja mihin tarkoitukseen kiinteistöä on käytetty. 

Helsingin ja sen ympäristön ilmakuvakartta. Kaupunginvaltuuston varattua kertomus-
vuoden talousarviossa 200 000 mk:n suuruisen määrärahan ilmakuvauksen avulla suori-
tettavia kartastotöitä varten,kiinteistölautakunta päätti 23) vahvistaa kertomusvuonna 
ilmakuvattavan alueen valtuuttaen kiinteistötoimiston ryhtymään, toimenpiteisiin kart-
tojen laadituttamiseksi. 
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Uusien kaupunginkarttojen julkaiseminen. Lautakunta päätti 1) antaa maanmittaus-
ja kartastotöiden osaston tehtäväksi luvan hankkimisen mittakaavaan 1 : 10000 laaditun 
Helsingin kaupungin kartan painattamiseen ja myymiseen sekä kartan painattamisen 
järjestämisen. 

Henkilöauton hoito. Maanmittaus- ja kartastotöiden osaston henkilöauton hoitamisesta 
ylityönä päätettiin2) suorittaa sitä hoitavalle henkilölle 300 mk kuukaudessa. 

Käyttövarat. V:n 1943 käyttövaroistaan lautakunta myönsi3) m.m. 12 931:55 mk 
kesä- ja sairaslomapalkkojen suorittamiseksi. 

Lausunto kaupunginhallitukselle annettiin4) m.m. Helsingin puhelinyhdistykse nano-
muksesta, joka koski Helsingin kaupungin asemakartan käyttämistä v:n 1943 syksyllä 
ilmestyvässä puhelinluettelossa. 

6. Kiinteistötoimiston talo-osaston toimialaan kuuluvat asiat 

Eräiden kiinteistöjen jättäminen talo-osaston hallintaan. Herttoniemen asema-alueella 
olevat rakennukset sekä Helsingin pitäjän Tapaninkylässä sijaitseva, pakkohuutokau-
passa ostettu, asentaja E. O. Aromaalle kuulunut tila sillä olevine rakennuksineen pää-
tettiin5) jättää kiinteistötoimiston hallintaan. 

Vuokrasopimusten jatkaminen. Edellyttäen, että lautakunnan erinäisiä kaupungin 
virastoja ja laitoksia varten vuokrattujen huoneistojen vuokrankorotuksia varten anomat 
määrärahat myönnettiin, lautakunta päätti6) jatkaa aikaisemmin tehtyjä vuokrasopi-
muksia 5 tapauksessa. 

Raastuvanoikeuden arkiston laajentaminen. Edellyttäen, että kaupunginhallitus myönsi 
lautakunnan anoman 29 200 mk:n suuruisen määrärahan, lautakunta päätti7) raastu-
vanoikeuden laajentamista varten kunnostaa Aleksanterinkadun 20:ssa kellaritilaa 32 
m2:n suuruisen alan arkistohuoneistoksi. 

Lisähuoneiston hankkiminen -poliisilaitokselle. Edellyttäen, että kaupunginhallitus 
myönsi 50 000 mk:n suuruisen määrärahan kertomusvuoden vuokran maksamiseen, 
lautakunta päätti8) vuokrata Ab. Fabian nimiseltä yhtiöltä Fabianinkadun talon n:o 
23 kolmannesta kerroksesta 6 huonetta ja eteisen käsittävän huoneiston poliisilaitoksen 
tarvetta varten maaliskuun 1 p:stä alkaen toistaiseksi 1 kuukauden molemminpuolisin 
irtisanomisajoin 5 000 mk:n kuukausivuokrin lämpöineen. 

Sielullisesti sairaiden miesten keskuskoti. Lautakunta päätti9) luovuttaa sielullisesti 
sairaiden miesten keskuskodin käyttöön väliaikaisesti kesäkuun 1 p:stä 1943 alkaen viras-
tovuokraperustein Leppävaaran kartanoon kuuluvan maatalousosaston hallinnassa ole-
van 6 huonetta käsittävän rakennuksen, n.s. uuden päärakennuksen. Lisäksi päätettiin10) 
vuokrata tilapäisesti laitoksen tarvetta varten kesäkuun ajaksi rouva V. Lindgrenin 
Leppävaarassa omistamasta Bertilsgärd nimisen huvilan päärakennuksesta 1 huone ja 
piharakennuksesta 1 huone sekä varastotilaa yhteensä 800 mk:n vuokrasta. Toipilas-
kodiksi aiotun rakennuksen kunnostamiseksi päätettiin11) kaupunginhallitukselta anoa 
82 000 mk:n suuruinen lisämääräraha. 

Lisähuoneiston vuokraaminen lastensuojeluvirastolle. Edellyttäen, että kaupunginhalli-
tus myönsi kertomusvuoden vuokran maksamiseksi tarvittavan 3 870 mk:n suuruisen 
määrärahan, kiinteistölautakunta päätti 12) vuokrata Ab. Boulevardsgatan 6 oy. nimiseltä 
yhtiöltä Yrjönkadun talon n:o 7 toisesta kerroksesta 2 huonetta, WC:n ja osuuden etei-
seen käsittävän 55 m3:n suuruisen huoneiston lastensuojeluvirastoa varten lokakuun 1 
p:stä 1943 alkaen toukokuun 31 p:ään 1944, jonka jälkeen vuokrasopimus jatkui vuoden 
kerrallaan 3 kuukauden irtisanomisajoin 1 290 mk:n kuukausivuokrin lämpöineen. 

Huoneiston vuokraaminen työnvälitystoimistolle. Edellyttäen, että kaupunginhallitus 
myönsi lautakunnan anoman määrärahan kertomusvuoden vuokran maksamiseksi, 
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