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4. Kiinteistötoimiston metsätalousosaston toimialaan kuuluvat asiat 

Puiden myynti kaupungin metsistä. Degerön Hälvikin asukkaiden anomukseen saada 
ostaa myrskyn kaatamia puita kaupungin metsistä lautakunta päätti myöntyä eh-
doin, että puut myydään rajahintaan ja käteismaksua vastaan sekä että kuluttajaa koh-
den saadaan luovuttaa enintään 16 m3 puita. 

Lauttasaaren puutarhan omistajan O. Steniuksen anomukseen saada ostaa myrskyn 
kaatamia ja vioittamia puita Lauttasaaresta lautakunta päätti 2) myöntyä oikeuttaen 
hakijan ostamaan jo hakkauttamansa halot, päättäen samalla, että jäljellä olevat puut 
oli mottitalkoissa hakattava kaupungin tarpeisiin. 

Helsingin kunnan työntekijäin keskustoimikunta oikeutettiin3) kaupungin metsistä 
hakkauttamaan ja lunastamaan 30 m3 halkoja rajahintaan metsätalousosaston leimauksen 
mukaisesti Kulosaaren kartanon lämmitystä varten kulutuskaudeksi 1945/46 ehdoin, 
että metsä siistittiin hakkauksen jälkeen. 

Puiden hakkaaminen kaupungin maalla olevilta huvilapalstoilta. Lautakunta päätti 4) 
että jos kaupungin maalla olevilla huvilapalstoilla siistimistarkoituksessa suoritettavissa 
puiden hakkuissa palstalta kertyy kaadettuja puita enintään 2 m3, niin alueen haltija 
saa hakata puut ja ostaa ne normaalihinnasta, mutta kaikki arvokkaat puut ja 2 m3:ä 
suuremmat halkoerät kaupunki ottaa omaan käyttöönsä. 

Metsänhakkuissa noudatettava työohjelma päätettiin5) hyväksyä erinäisin pienin muu-
toksin. 

Helsingin lentokenttä. Lautakunta päätti6), että Helsingin lentokentälle johtavan ja 
kaupungin maalla olevan suurjännitelinjan edellyttämä linja-aukko saadaan leventää 
vähintään 16 m:n levyiseksi tai ainakin niin leveäksi, että puut eivät voi vahingoittaa 
linjaa; linja-aukon vuokraoikeus pidennettiin tammikuun 1 p:stä 1942 joulukuun 31 
p:ään 1944 jatkuen sopimus sen jälkeen edelleen yhden vuoden irtisanomisajoin ja mää-
rättiin vuokra metsämaasta linja-aukon pinta-alan mukaan 1 000 mk:ksi ha:lta vuo-
dessa ja viljelysmaasta pylväsluvun mukaan 30 mk:ksi pylväältä vuodessa. 

Tie- ja vesirakennushallitus oikeutettiin7) pitämään lentokentälle johtava puhelin-
linja entisessä paikassaan toukokuun 1 p:n 1943 ja tammikuun 1 p:n 1945 välisen ajan 
jatkuen sopimus tämän jälkeen toistaiseksi yhden vuoden molemminpuolisin irtisanomis-
ajoin 200 mk:n vuosivuokrasta. 

Käyttövarat. V:n 1944 käyttövaroista myönnettiin mm. 5 000 mk n. 70 kuvaa käsittä-
vän kuvakokoelman lunastamiseen valistustoimintaa varten8). 

Esityksiä kaupunginhallitukselle tehtiin mm. asioista, jotka koskivat: Bengtsärin, 
Ryttylän, Tervalammen ja Toivoniemen tilain metsien palovakuutuksen korottamista 9); 
eräisiin sirpalesuojiin käytettyjen puiden laskutusta 10); kivien louhimista Herttoniemen 
kalliosta11); ja puiden harvennushakkuita kaupungin puistoista12). 

Lausuntoja kaupunginhallitukselle annettiin asioista, jotka koskivat mm. Oulun-
kylän aseveljet yhdistyksen ja kaupungin välistä halonhakkuusopimusta 13); Vanhankau-
punginselän kalastusoikeutta14); Fiskodlingens vänner nimisen järjestön avustusano-
musta15); ja Bengtsärin tilan varaamista Helsingin nuorten lomanviettoa ja virkistys-
toimintaa varten16). 

5. Kiinteistötoimiston asemakaavaosaston toimialaan kuuluvat asiat 

Asemakaavan- ja tonttijaonmuutokset. Lautakunta päätti kaupunginhallitukselle 
puoltaa seuraavia kortteleita koskevia asemakaavaosaston laatimia asemakaavan- ja 
tontti] aonmuutosehdotuksia: II kaupunginosan korttelin n:o 95 b tontteja n:o 21 a ja 
21 b 17); IV kaupunginosan korttelin n:o 77 tontteja n:ot 6 ja 2218); VI kaupunginosan 
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korttelin n:o 123 tontteja n:o 24 a ja 24 b 1 ) ; VII kaupunginosan korttelia n:o 182 2); 
XIV kaupunginosan kortteleita n:o 479 a ja 479 b 3 ) ; X X kaupunginosan kortteleita 
n:o 787, 788, 789 ja 7904); XXI I kaupunginosan korttelin n:o 699 tonttia n:o 14 5); 
sekä XXV kaupunginosan korttelia n:o 859 b 6). 

Korkeustasomääräykset. Lautakunta päätt i7) kaupunginhallitukselle puoltaa ehdotet-
tuja korkeustasomääräyksiä, jotka koskivat X kaupunginosan kortteleita n:o 272, 273, 
275, 276, 277 ja 278. 

Rakennussuunitelmat. Lautakunta päätti puoltaa kaupunginhallitukselle Oulunkylän 
uutta asuntoaluetta varten laadittua rakennussuunnitelmaa8) sekä rakennussuunnitel-
mien muutosehdotuksia, jotka koskivat Lauttasaaren Vattuniemen teollisuusaluetta9), 
Pitäjänmäen tehdaskortteleita nro 19 ja 20 10) ja Herttoniemen asuntoalueen keskiosaa u ) . 

Oulunkylän ja Pakilan rakennusjärjestys. Lautakunta päätti12) hyväksyä Oulunkylää 
ja Pakilaa varten laaditun rakennusjärjestysehdotuksen ja lähettää sen kaupunginhalli-
tukselle. 

Esityksiä kaupunginhallitukselle tehtiin asioista, jotka koskivat mm. Herttonie-
men asuntoalueelle rakennettavan Hiihtomäentien rakennussuunnitelmanmuutosta 13); 
Nilsiänkadun alla olevien alueiden vuokraamista Lääketehdas Orion oy:lle14); korokkeiden 
järjestämistä Senaatintorin väestönsuojan sisäänkäytävän kohdalle15); ja eräiden Mei-
lahdesta myytyjen tonttien asemakaavan muuttamista1 6). 

Lausuntoja kaupunginhallitukselle annettiin mm. asioista, jotka koskivat rakennus 
lupia17); liikennetunnelien rakentamista18); jonotuskaiteiden asettamista raitiotiease-
mille19);lohkomisanomuksia20); Liuskasaarenkadun nimen muuttamista21); asemakaava-
näyttelyn kirjallista julkaisemista22); asemakaavamääräysten vahvistamista korttelin 
n:o 77 Abrahaminkadun tontille n:o 6 ja Bulevardin tontille n:o 2223); alueen luovutta-
mista kaatuneiden saksalaisten sotilaiden hautausmaaksi24); sähköjohdon rakentamista 
Kampin jakeluasemalta Salmisaareen25); valtion virastoja varten rakennettavan kallio-
suojan käytävien ja tunneleiden sijoittamista26); henkivakuutusyhtiöiden kalliosuojan 
rakentamista27); Punaisen ristin kujan yhdistämistä korttelien n:o 479a ja 479b 
kanssa yhtenäiseksi sairaalatonttialueeksi28); sähkölinjan rakentamista Kulosaaresta 
Herttoniemeen29); asemakaavasuunnittelussa varteen otettavia näkökohtia30); Erotta-
jan väestönsuojan ja Kolmikulman puistikon järjestelyä31); muutoksia asemakaava-
ja rakennuslainsäädäntöön32); Siltavuorenkadun nimen muuttamista33); Helsingin 
raitiotie ja omnibus oy:n ehdotusta raitiotiesilmukan järjestämisestä Hämeentien ja 
Sturenkadun risteykseen34); Mannerheimintien varrelle suunniteltujen asuinkorttelien 
n:o 622 ja 623 asemakaavaa35); korttelin n:o 35 Mikonkadun tontin n:o 6 rakennuskor-
keuden muuttamista36); ja korttelin n:o 359 Aleksis Kiven kadun tontin n:o 10a ra-
kennuskorkeuden muuttamista37). 

6. Kiinteistötoimiston maanmittaus- ja kartastotöiden osaston 
toimialaan kuuluvat asiat 

Varastetun polkupyörän korvaaminen. Mittaus apulainen O. Tanner velvoitettiin38) 
korvaamaan häneltä huolimattomuuden vuoksi varastetun kiinteistötoimiston polku-
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