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Ranskalaiset näyttelyt. Kaupunginhallituksen yleisistä käyttövaroista myönnet-
tiin 25 000 mk:n avustus Suomi-Ranska yhdistykselle Helsingissä lokakuun 1—19 p:nä 
järjestettävää ranskalaisten mestareiden taidenäyttelyä varten sekä 32 580 mk rakennus-
toimistolle 2) Messuhallin kentän kunnostamisesta v. 1948 järjestetyn ranskalaisen näyt-
telyn ajaksi aiheutuneiden kustannusten peittämiseksi. 

Foire de Paris näyttely. Kaupunginhallitus päätti 3) myöntää yleisistä käyttövarois-
taan 92 500 mk Pariisin näyttelyn komitean käytettäväksi urheilua koskevan aineiston 
näytteillepanokustannusten peittämiseksi ehdoin, että, mikäli mainitusta näytteillepa-
nosta kertyy tuloja, nämä käytetään ensisijaisesti Helsingin kaupungin osallistumiskus-
tannusten vähentämiseen. 

400-vuotisjuhlan taidenäyttely. Historiallisen Helsinki-aiheisen taidenäyttelyn valmis-
tavia kustannuksia varten myönnettin 4) 55 000 mk Helsingin kaupungin 400-vuotisjuhlan 
valmisteluja varten myönnetyistä määrärahoista. 

400-vuotisjuhlan muistomitali. Kaupungin 400-vuotis juhlaa valmistelevan komitean 
käytettäväksi myönnettiin 5) 245 000 mk muistomitalin aikaansaamista tarkoittavan kil-
pailun järjestämistä varten. 

Kansleri A. Tulenheimon mitali. Kaupunginhallitus päätti 6) tilata kansleri A. Tulen-
heimon mitalin sekä myöntää mitalin hinnan suorittamista varten 950 mk sekalaisten 
yleisten menojen kaupunginhallituksen käyttövaroista. 

Taideteosten osto. Määrärahasta Taideteosten osto myönnettiin 7) kolmen Helsinki-
aiheisen maalauksen ostoon 18 000 mk. 

Taiteilija Y. Menuhinin lahjoitus. Kaupunginhallitus päätti8), että taiteilija Y. Menu-
hinin lahjoitusvarat jaetaan opintoavustuksina viidelle musiikkiopiskelijalle, 10 000 mk 
kullekin. 

Laulukuorojen avustaminen. Sekalaisten yleisten menojen pääluokkaan kuuluvista 
käyttövaroistaan kaupunginhallitus myönsi 75 000 mk:n suuruisen matka-avustuksen 
Eteläsuomalaisen osakunnan laulajille Ruotsiin ja Tanskaan tehtävää matkaa varten 9), 
75 000 mk Faktorilaulajain ja Kirjamiesten kuoron marraskuun 19 p:nä järjestettävän 
juhlakonsertin kustannuksiin mikäli esitetty tilitys osoittaa syntyneen vastaavan tap-
pion10), 40 000 mk Helsingin työväen lapsilaulajain yhdistykselle u ) ja 75 000 mk Helsin-
gin työväenyhdistyksen naiskuorolle Ruotsiin tehtävää konserttimatkaa varten12). 

Uuden Kalevalan satavuotisjuhlat. Sekalaisten yleisten menojen käyttövaroistaan kau-
punginhallitus myönsi13) 22 400 mk orkesterin lisäjäsenten palkkaamista varten Uuden 
Kalevalan 100-vuotisjuhlaan. 

Yleiset laulu- ja soittojuhlat. Yleisjaosto päätti14) kehoittaa rahatoimistoa suorittamaan 
yleisten laulu- ja soittojuhlien v:n 1948 juhlatoimikunnalle 500 000 mk kaupunginvaltuus-
ton yleisistä käyttövaroista mainittujen juhlien tuottaman tappion peittämiseksi. 

9. Kiinteää omaisuutta koskevat asiat 

Hallinnolliset kysymykset 
Mittausesimiesten palkkaus. Kiinteistölautakunta oikeutettiin15) suorittamaan työ-

määrärahoista palkatuille kuukausipalkkaisille mittausetumiehille j a mittausmiehille 
kaupunginvaltuuston päättämän16) sääntöpalkkaisten viranhaltijain kertakaikkista hyvi-
tystä vastaavan hyvityksen. 

Kiinteistötoimiston käteiskassa. Kiinteistötoimiston ylivahtimestari H. Holmberg oi-
keutettiin 17) kertomusvuoden aikana pitämään 10 000 mk:n suuruista käteiskassaa. 

Espoon kunnan omaisuuden arviointi. Kaupunginhallitus myönsi18) yleisistä käyttö-
varoistaan kaupungingeodeetti E. Saloselle ja arkkitehti P. Hansteelle kummallekin 23 000 
mk:n suuruisen palkkion Espoon kunnan kiinteän omaisuuden arvioimisesta sekä yleisen 
kunnallishallinnon erinäisiin hallintomenoihin kuuluvista sekalaisten menojen momentilta 
Matkakustannukset päivärahoina kummallekin 4 400 mk. 

!) Khn jsto 28 p. syysk. 6 300 §. — 2) Khs 3 p. helmik. 302 §. — 3) S:n 21 p. huhtik. 936 §. — 4) S:n 
2 p. kesäk. 1 342 §. — 5) S:n 2 p. kesäk. 1 341 §. — 6) Khn jsto 19 p. tammik. 5 082 § ja 2 p. maalisk. 
5 270 §. — 7 ) Khs 27 p. lokak. 2 544 §. — 8) S:n 13 p. huhtik. 867 §. — 9) S:n 10 p. maalisk. 573 §. — 
10) S:n 17 p. maalisk. 660 §. — " ) S:n 23 p. maalisk. 709 §. — 12) S:n 9 p. kesäk. 1 442 §. — 13j S:n 
10 p. helmik. 352 §. — 14) Khn jsto 19 p. tammik. 5 106 §. — 15) Khs 15 p. jouluk. 3 086 §. — 16) Ks. 
tämän kert. I osan s. 8. — 17) Khn jsto 12 p. tammik. 5071 §. — 18) Khs 27 p. lokak. 2 542 §. 
Kunnail. kert. 1949, I osa. 13 
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Maanhankintalain täytäntöönpano. Kaupunginhallitus päätti1) kehoittaa Kaupunki-
liittoa esittämään maatalousministeriölle Helsingin vapauttamista eräiden maanhankinta-
lain täytäntöönpanoon liittyvien tehtävien suorittamisesta. Kun valtioneuvosto ei suos-
tunut ym. Kaupunkiliiton esitykseen kaupunginhallitus päätti 2) määrätä kiinteistötoi-
miston vastaanottamaan Nylands svenska lantbrukssällskaps kolonisationskommissio-
nilta kaikki ne asiakirjat, jotka liittyvät v:n 1950 alusta kaupungin hoidettavaksi siirty-
vien maanhankinta-alueiden kuntoonpanoa koskeviin tehtäviin. Samalla kaupunginhalli-
tus määräsi kiinteistötoimiston hoitamaan, kunnes toisin määrätään, ne tehtävät, jotka 
välttämättä on hoidettava ennenkuin lopullisesti on päätetty mille kaupungin viranomai-
selle po. tehtävien hoito uskotaan. 

Kartta-aineisto. Kaupunginhallituksen v:n 1948 yleisistä käyttövaroista myönnettiin 3) 
26 515 mk kahden kaupunginjohtajalle toimitetun ilmakuvakartan maksamiseksi. 

Helsingin puhelinyhdistys oikeutettiin 4) painattamaan uuteen puhelinluetteloon Hel-
singin kartan ehdoin, että yhdistys suorittaa kaupungille 50 000 mk:n suuruisen korvauk-
sen. 

Yleisjaosto päätti 5) oikeuttaa arkkitehti V. Nykäsen painattamaan liikemainoksin 
varustetusta Helsingin kartasta uuden painoksen ehdoin, että hän esittää lopullisen suun-
nitelmansa ennen painattamista kiinteistötoimiston kaupunkimittausosaston sekä paina-
tus- ja hankintatoimiston hyväksyttäväksi sekä ilmoittaa kirjapainon, missä kartta paine-
taan ja sen painosmäärän. Samalla yleisjaosto päätti, että anojan oli suoritettava kaupun-
gille 20 % oppaan vähittäismyyntihinnasta ennen myynnin alkamista. Uutta painosta 
suunniteltaessa oli hankittava uusi lupa. 

Kiinteän omaisuuden hankintaa ja luovutusta 
koskevat kysymykset 

Lapinniemen sairaala-alue. Kiinteistölautakunnan ilmoitettua, että kaupungille 
valtion kanssa tehdyn 6) tilusvaihtosopimuksen mukaisesti luovutettu Lapinniemen sai-
raala-alue kokonaisuudessaan tarvittiin rakennettavaa Lapinlahdentietä ja siihen lasket-
tavaa sähkökaapelia varten, kaupunginhallitus päätti7), koska lääkintöhallitus ei katsonut 
voivansa vielä luovuttaa kyseistä aluetta kaupungin hallintaan, että sähkökaapelin saa 
asettaa paikoilleen huomioonottaen, ettei alueella olevia rakennuksia voida siirtää kau-
pungille kuuluvasta Lapinniemen alueesta, joten 13360 m2 jäi toistaiseksi valtion haltuun. 

Herttoniemessä ja Laajasalossa olevien kiinteistöjen osto. Kiinteistölautakunnan esitettyä, 
että kaupunki huudattaisi enintään 1 milj. mk:n hinnasta pakkohuutokaupalla kesäkuun 
16 p:nä myytävät tilat Ranta RN:o l177 Herttoniemen kylässä ja Koivu RN:o 2153 Laaja-
salon kylässä niillä olevine rakennuksineen, yleisjaosto päätti8) valtuuttaa apulaiskau-
punginasiamiehen O. Sepän mainitussa pakkohuutokaupassa tarjoamaan tiloista enintään 
750 000 mk. Samalla yleisjaosto päätti kehoittaa rahatoimistoa etukäteen kaupunginkas-
sasta luovuttamaan varatuomari Sepälle 125 000 mk tarjottavan kauppahinnan kuuden-
nen osan maksamista varten. 

Oy. Hiekan tilojen osto. Kaupunginvaltuuston päätettyä 9) ostaa Oy. Hiekan koko 
osakekannan kaupunginhallitus päätti10) esittää kaupunginvaltuustolle Oy. Hiekan omis-
tamien tilojen ostamista kaupungille 100 000 mk:n kauppahinnasta, sekä kehoittaa raha-
toimistoa viipymättä suorittamaan yhtiölle kauppahinnasta 30 000 mk. 

Koulutontin hankkiminen Lauttasaaresta. Kiinteistölautakuntaa kehoitettiinu) neu-
vottelemaan J. Tallbergin perillisten kanssa Lauttasaaren korttelin n:o 31084 luovutta-
misesta kaupungille vapaaehtoisella kaupalla Lauttasaaren uutta suomenkielistä kansa-
koulua varten. 

Malmin erästä kiinteistöä koskeva myyntitarjous. Rouva E. Nyyssösen tarjouduttua 
myymään Malmilla sijaitsevan kiinteistönsä RN:o 357 kaupungille 415 000 mk:n kauppa-
hinnasta ja kiinteistölautakunnan ehdotettua tarjouksen hylättäväksi sen liian korkean 
hinnan vuoksi kaupunginhallitus päätti12) palauttaa tarjouksen kiinteistölautakunnalle 

Khs 13 p. lokak. 2 412 §. — 2) S:n 22 p. jouluk. 3 142 §. — 3) Khn jsto 5 p. tammik. 5 014 §. — 
4) S:n 30 p. marrask. 6 555 §. — 5 ) S:n 18 p. toukok. 5 703 §. — 6 ) Ks. v:n 1927 kert. s. 22 ja v:n 1937 
kert. s. 187. — 7) Khs 5 p. toukok. 1 064 §. — 8) Khn jsto 15 p. kesäk. 5 857 §. — 9) -Ks. t ä m ä n 
kert. I osan s. 15. — 10) Khs 16 p. kesäk. 1 492 § . — «) S:n 27 p. lokak. 2 585 §. — 12) S:n 2 p. 
kesäk. 1 366 §. 
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lausunnon antamista varten kiinteistön käyttämisestä rakennettavaa lastentarhaa var-
ten. 

Leimaveron maksaminen. Yleisistä kaupunginhallituksen käyttövaroista myönnettiin 
254 000 mk kaupungin Bostadsaktiebolaget Mechelingatan 38 nimisen yhtiön kanssa 
rakennusrahastomaksusta tehtävän sopimuskirjan leimaveroa varten. 

Tonttien arviohintojen vahvistaminen. Kaupunginhallitus päätti2) vahvistaa eräiden 
tonttien arviohinnat. 

Vuokra-alueiden lunastamisesta annettu laki. Kaupunginhallitus päätti3) ehdottaa 
Suomen kaupunkiliitolle, että liitto ryhtyisi toimenpiteisiin tiheissä asumusryhmissä ole-
vien vuokra-alueiden lunastamisesta annetun 4) lain muuttamiseksi siten, että maanomis-
tajille suoritetaan nykyoloissa kohtuulliseksi katsottava lunastushinta lunastettavista 
vuokra-alueista. 

Ruskeasuon ja XJudenpellon vuokra-alueita koskeva lunastusoikeus. Kaupunginhallitus 
päätti 5) antaa rakennustoimiston tehtäväksi yhteistoiminnassa kiinteistötoimiston kanssa 
kiireellisesti arvioida niillä Ruskeasuon ja Uudenpellon vuokra-alueilla, joiden vuokra-
miehille on myönnetty lunastusoikeus, olevien rakennusten siirtokustannukset, ottaen 
huomioon, että lain mukaan siirtokustannuksiin luetaan ainoastaan menot rakennusten 
purkamisesta, siirtämisestä ja entiseen kuntoon saattamisesta ynnä siihen tarvittavista 
uusista aineista, kaivon kaivamisesta, teiden ja viemäriojan tekemisestä sekä tontin tasoi-
tuksesta ja aitaamisesta. Sen ohessa kaupunginhallitus päätti kehoittaa rakennustoimistoa 
tarkemmin perustelemaan, minkä vuoksi 8 vuokra-alueen rakennuksia ei voida siirtää. Sel-
vitykset on lähetettävä kaupunginhallituksen asiamiesosastolle viimeistään toukokuun 
4 p:nä. Edelleen kaupunginhallitus päätti kehoittaa asiamiesosastoa puheenaolevassa 
lunastustoimituksessa vastustamaan lunastusoikeuden myöntämistä sillä perusteella, ettei 
siirtomahdollisuutta ole tai, että siirto tulee niin kalliiksi, ettei se vastaisi tarkoitustaan. 

Laajalahden alueen luovuttaminen maanhankintalain tarkoituksiin. Kaupunginhallitus 
päätti6), ettei Laajalahden alueelta ryhdytä myymään maanlunastuslautakunnan mää-
räämillä hinnoilla valtiolle asuntotontteja ja -tiloja. 

Laajalahden alueen pakkolunastaminen maanhankintalain tarkoituksiin. Maanlunastus-
lautakunnan määrättyä päätöksellään lokakuun 21 prltä pakkolunastettavaksi Albergan 
tilasta RNro 2699 yhteensä 32.7359 ha ja Bredvikin tilasta RNro l9 yhteensä 11. 5915 
ha siten, että pakkolunastettavien alueiden asukkaat saivat oikeuden käyttää kaupun-
gin ostamia 7) Helaranta 1 ja Helaranta 2 nimisiä tiloja sekä Leppävaaran tilaan kuu-
luvaa erillistä vesialuetta venelaituri- ja uimaranta-alueena, kaupunginhallitus päätti 8) 
antaa asiamiesosaston tehtäväksi valittaa maanlunastuslautakunnan päätöksestä tarkas-
tusoikeuteen. Tarkastusoikeuden sittemmin antaman 9) päätöksen mukaan maanlunastus-
lautakunnan päätöstä oli muutettu siten, että kaupungille palautettiin korttelissa 132 ole-
va tontti nro 1, jonka pinta-ala on noin 1.2122 ha ja että pakkolunastuspäätöksestä pois-
tettiin kaikki Helaranta 1, Helaranta 2 ja Leppävaaran tilaa koskevat määräykset; vielä 
velvoitettiin maanlunastuslautakunta arvioimistoimituksen yhteydessä huolehtimaan sii-
tä, että kortteliin nro 126 kuuluvien tonttien nro 1 ja 2 alueelta kaupungille jätetään riit-
tävän suuri alue palokaivoa varten. 

Munkkiniemen yhteiskoulu. Kaupunginhallitus päätti10) hyväksyä Munksnäs Sam-
skolas tomt nimiselle tilalle RNro l1131 Munkkiniemen kylässä rakennettavien rakennusten 
piirustukset sekä vahvistaa rakennusten kustannusarvion 13 420 000 mkrksi. 

Kivelän sairaalan eteläpuolella olevien tonttien myynti. Sairaalalautakunnan esitettyä,, 
että Kivelän sairaalan alueesta erotettujen asuntotonttien ja Välskärin-ja Pohj. Hespe-
riankadun kulmassa olevan rakentamattoman tontin myyntiä ei päätettäisi, ennenkuin 
kaupungin sairaalaolojen kehittämistä laatimaan asetettu n ) komitea oli harkinnut myös 
Kivelän sairaalan alueen laajentamistarpeen, kaupunginhallitus päätti12), ettei mainittuja 
tontteja tulla myymään, ennenkuin sairaalaolojen kehittämistä koskeva yleissuunnitelma 
on valmistunut. 

!) Khs 29 p. syysk. 2 241 §. — 2) S:n 13 p. tammik. 103 §, 21 p. huhtik. 948 §, 9 p. kesäk. 1 418 §„ 
4 p. elok. 1 807 §, 25 p. elok. 1 975 §, 1 p. syysk. 2 019 §, 3 p. marrask. 2 648 § ja 17 p. marrask. 
2 797 §. — 3) S:n 31 p. maalisk. 755 §. — 4) Ks. v:n 1936 kunnall. asetuskok. s. 84. — 5) Khs 28 p . 
huhtik. 1 017 §. — 6) S:n 13 p. lokak. 2 419 §. — 7) Ks. tämän kert. I osan s. 66. — 8) Khs 10 p. mar -
rask. 2 714 §. — 9) S:n 8 p. jouluk. 3 001 §. — 10) S:n 15 p. jouluk. 3 081 §. — n ) Ks. tämän kert . 
I osan s. 120. — 12) Khs 21 p. huhtik. 966 §. 
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Lentokentän valtaviemäri. Tie- ja vesirakennushallituksen anottua oikeutta saada pak-
kolunastaa alueita eräistä kaupungin omistamista kiinteistöistä Helsingin lentokentän 
valtaviemäriä varten kaupunginhallitus päätti1) ilmoittaa kulkulaitosten ja yleisten töi-
den ministeriölle, että kun lentokenttä oli luovutettu valtiolle ainoastaan määräaikaisella 
käyttöoikeudella ei mainittujen alueiden omistusoikeutta vaan ainoastaan käyttöoikeus 
olisi pakkolunastettava. 

Valtion opettajakorkeakoulu. Kaupunginhallitus päätti 2) kehoittaa kiinteistölauta-
kuntaa kiireellisesti tekemään esityksen siitä, mistä ja millä ehdoilla kaupunki mahdolli-
sesti voisi tarjota valtiolle riittävän suuren ja sopivan maa-alueen suunnitteilla olevaa 
Helsingin alueelle perustettavaa opettajakorkeakoulua varten. 

Rakentamisvelvollisuuden täyttämisen määräajan pidentäminen. Kaupunginhallitus 
suostui seuraavien yhtymien omistamia tontteja koskevan rakentamisvelvollisuuden 
täyttämisen määräajan pidentämiseen alla mainituin tavoin: 

Helsingin nuorten miesten kristillisen yhdistyksen 2 kaupunginosaan korttelissa n:o 41 
omistaman Kaisaniemenkadun tontin n:o 1 kesäkuun 1 p:ään 1950 3); 

Helsingin juutalaisen seurakunnan 4 kaupunginosan korttelissa n:o 154 omistaman 
Lapinlahdenkadun tontin n:o 10 kesäkuun 1 p:ään 1950 4); 

Stiftelsen svenska handelshögskolan nimisen säätiön 13 kaupunginosan korttelissa 
412 b omistaman Arkadiankadun tontin nro 22 kesäkuun 1 p:ään 1950 5) ; 

Läkares sjukhus ab:n 14 kaupunginosan korttelissa 478 omistaman Kammiokadun 
tontin n:o 6 joulukuun 1 p:ään 1949 sekä uuteen pidennykseen joulukuun 1 p:ään 
1950 6); 

Bostads ab. Mechelingatan 38 nimisen yhtiön 14 kaupunginosan korttelissa n:o 508 
omistaman Mechelininkadun tontin n:o 38 tammikuun 1 p:ään 1950 7); 

Asunto oy. Tavaststjernankatu 11 nimisen yhtiön 14 kaupunginosan korttelissa n:o 
517 omistaman Tavaststjernankadun tontin n:o 11 kesäkuun 1 p:ään 1950 8); 

Bostads ab Tavaststjernagatan 13 nimisen yhtiön 14 kaupunginosan korttelissa n:o 517 
omistaman Tavaststjernankadun tontin n:o 13 kesäkuun 1 p:ään 1950 9); 

Barnavårdsföreningen i Finland yhdistyksen 15 kaupunginosan korttelissa n:o 520 
omistaman Topeliuksenkadun tontin n:o 13, kunnes kiinteistölautakunta on antanut 
anomuksen johdosta lausuntonsa sekä sittemmin kesäkuun 1 p:ään 1950 10); 

Oy. Asuntoyhteistalo ab:n 15 kaupunginosan korttelissa n:o 624 omistaman Lehti-
kuusitien tontin n:o 1 toukokuun 5 p:ään 1950 u ) ; 

Norra svenska församlingens ålderdomshem nimisen säätiön 15 kaupunginosan kortte-
lissa n:o 634 omistaman Pihlajatien tonttien n:o 12 ja 14 kesäkuun 1 p:ään 195012); 

Sini-Kulma oy:n 22 kaupunginosan tehdaskorttelissa n:o 532 omistaman tontin n:o 12 
joulukuun 31 p:ään 194913); 

Oy. Tehotalon 22 kaupunginosan tehdaskorttelissa n:o 532 omistaman tontin n:o 18 
joulukuun 31 p:ään 194914); 

Asunto-oy. Hämeentie 78 nimisen yhtiön 22 kaupunginosan korttelissa n:o 580 omis-
taman Hämeentien tontin n:o 78 kesäkuun 1 p:ään 1950 lö); 

Oy. Metro-auto ab:n 22 kaupunginosan korttelissa 692 omistaman Kuortaneenkadun 
tontin n:o 9 kesäkuun 1 p:ään 1950 16); 

Oy. Mäkelänkatu 52 nimisen yhtiön 22 kaupunginosan korttelissa 707 omistaman Mä-
kelänkadun tontin n:o 52 kesäkuun 1 p:ään 1950 17); 

Johtaja N. Tammilehdon 46 kaupunginosan korttelissa n:o 12 sijaitsevan tontin n:o 3 
kesäkuun 1 p:ään 195018); 

Suomen silkkikutomo oy:n Herttoniemen teollisuuskorttelissa n:o 52 omistaman tontin 
kesäkuun 1 p:ään 1950 19) ; 

Oy. Nostra ab:n Herttoniemen teollisuuskorttelissa n:o 60 omistaman tontin kesäkuun 
1 p:ään 1950 20); 

!) Khs 31 p. maalisk. 756 §. — 2) S:n 13 p. lokak. 2 436 §. — 3) S:n 13 p. huhtik. 888 §. — 4) S:n 
13 p. huhtik. 883 §. — 5) S:n 13 p. huhtik. 889 §. — 6) S:n 3 p. helmik. 283 § ja 27 p. lokak. 2 556 §. — 
7) S:n 2 p. kesäk. 1 353 §. — 8) S:n 21 p. heinäk. 1 753 §. — 9) S:n 7 p. huhtik. 825 §. — 10) S:n 16 p. 
kesäk. 1 493 § ja 21 p. heinäk. 1 752 §. — " ) S:n 10 p. marrask. 2 715 §. — 12) S:n 21 p. heinäk. 
1 751 §. — 1S) S:n 15 p. syysk. 2 111 §. — 14) S:n 6 p. lokak. 2 319 §. — 15) S:n 10 p. maalisk. 555 §. — 
1«) S:n 12 p. toukok. 1 161 §. — ») S:n 13 p. huhtik. 887 §. — 18) S:n 3 p. helmik. 284 §. — 19) S:n 
30 p. kesäk. 1 626 §. — 20) S:n 21 p. heinäk. 1 754 §. 
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Fastighets ab. Väverivägen 1 nimisen yhtiön Pitäjänmäen teollisuusalueella omistaman 
tontin tammikuun 12 p:ään 1950 1); sekä 

Maalarimestari Y. Tangin kaupungilta tilasta T 3 K 225 RN:o l943 ostaman tontin 
kesäkuun 1 p:ään 19502); 

Asunto-oy. Heinolankatu 4 nimisen yhtiön anottua, että sen 12 kaupunginosan kort-
telissa nro 384 omistaman Heinolankadun tontin n:o 4 rakentamisaikaa pidennettäisiin, 
kaupunginhallitus päätti3) vapauttaa yhtiön suorittamasta rakentamisvelvollisuuden 
laiminlyömisen vuoksi maksettavaksi erääntynyttä 24 500 mk:n suuruista korvausta. 

Asunto oy. Kulmarinne nimisen yhtiön anottua 22 kaupunginosan korttelissa n:o 532 
omistamansa Mäkelänkadun tontin nro 4 d rakentamisajan pidentämistä, kaupunginhal-
litus päätti 4) vapauttaa mainitun asunto oy m suoiittamasta rakennusvelvollisuuden lai-
minlyönnistä aiheutunutta kesäkuun 1 prnä erääntynyttä korvausta. 

Kiinteän omaisuuden vuokra- ja muuta nautintaoikeutta 
koskevat kysymykset 

Kätilöopiston tonttipaikkaa koskevan tiedustelun johdosta kaupunginhallitus päätti 5) 
ilmoittaa olevansa valmis tekemään kaupunginvaltuustolle esityksen Sofianlehdonkadun 
ja Limingantien kulmauksessa sekä Sofianlehdonkadun länsipuolella olevan kahden tontin 
luovuttamisesta erinäisin ehdoin uuden kätilöopiston ja siihen liittyvän asuntolan raken-
tamiseen käytettäväksi. Samalla kaupunginhallitus päätti kehoittaa kiinteistölautakuntaa 
laadituttamaan kysymyksessä olevaa aluetta koskevan lopullisen asemakaavan. 

Tontin vuokraaminen Suomen messut osuuskunnalle. Kaupunginhallitus päätti6) 
oikeuttaa kiinteistölautakunnan tekemään kaupungin puolesta vuokrasopimuksen Suo-
men messut osuuskunnan kanssa kortteliin nro 524 kuuluvasta tontista nro 1. 

Tonttien varaaminen Oulunkylän seurakunnalle. Kaupunginhallitus päätti7) varata 
Oulunkylän seurakunnalle Maunulan asuntoalueelta korttelin nro 274 kirkkoa varten ja 
korttelista nro 279 noin 3 500 m2:n suuruisen alueen seurakuntakotia varten. 

Ruskeasuon erään alueen vuokraaminen poliisilaitokselle. Poliisilaitoksen esitettyä, että 
laitokselle luovutettaisiin Ruskeasuon ratsastushallin edustalta maa-alue käytettäväksi 
hevosten jaloitteluun ja että aitaamiseen tarvittava määrä erilaista runkopuuta luovutet-
taisiin ilmaiseksi kaupungin metsistä, kaupunginhallitus päätti 8) vuokrata 6 kuukauden 
irtisanomisajoin ja 25 000 mkrn vuosivuokrin anottuun tarkoitukseen ehdotetun noin 
2.5 harn suuruisen alueen, kuitenkin niin, että sen itäreunassa oleva metsäalue jätetään 
vuokra-alueen ulkopuolelle. Samalla kaupunginhallitus päätti ilmoittaa poliisilaitokselle, 
ettei kalenterivuoden laidunkaudeksi voida luovuttaa puutavaraa alueen aitaamiseen. 

Oy. Meijeriliike E. Bergmanin vuokra-alue. Kaupunginhallitus päätti9) vastata Oy. 
Meijeriliike E. Bergmanin anomukseen saada Toukolan rantakorttelin tehdasalueen vuok-
raoikeus pidennetyksi 30 vuodella tammikuun 1 prstä 1952 lukien, ettei kaupungilla ollut 
mitään sitä vastaan, että puheenaolevaa aluetta käytettiin meijeritarkoituksiin, mutta 
että vuokra-aikaa ei voitu pidentää ennenkuin asemakaava oli vahvistettu, mikä tapah-
tunee v. 1950 aikana sekä että asemakaavan vahvistamisen jälkeen alue todennäköisesti 
voitaisiin vuokrata pitemmäksi ajaksi. 

Vuokrasopimusten purkaminen. Kiinteistölautakunta oikeutettiin10) purkamaan Oy. 
Tebul abm kanssa tehdyt n ) vuokrasopimukset korttelissa nro 277 olevista tonteista nro 2 
ja 4 huhtikuun 1 prstä lukien ehdoin, että vuokramies suorittaa kustannukset kiinnitysten 
kuolettamisesta. 

Kaupunginhallitus päätti12) purkaa kaupungin ja A-talon rakennus oyrn väliset vuok-
rasopimukset13) Pakilan omakotialueen korttelin nro 111 tonteista nro 1—6, koska yhtiö 
ei ollut vielä rakentanut niille, ja myöntää 22 386 mk kiinteistömenoihin kuuluvista eri-
näisten menojen määrärahasta Poistot ja palautukset kaupunginhallituksen käytettä-
väksi mainituista tonteista joulukuun 1 pm 1945 ja joulukuun 31 pm 1948 väliseltä ajalta 
suoritettujen vuokramaksujen palauttamiseksi yhtiölle. 

!) Khs 10 p. helmik. 332 §. — 2) S:n 3 p. helmik. 285 §. — 3) S:n 17 p. helmik. 390 §. — 4) S:n 
8 p. jouluk. 3 008 §. — 5) S:n 28 p. huhtik. 1 046 §. — 6 ) S:n 4 p. elok. 1 813 §. — 7 ) S:n 16 p. kesäk. 
1 488 §. — 8) S:n 19 p. toukok. 1 225 §. — 9) S:n 19 p. toukok. 1 232 §. — 10) S:n 12 p. toukok. 
1 160 §. — « ) Ks. v:n 1948 kert. I I osaa. — 12) Khs 2 p. kesäk. 1 354 §. — 13) Ks. v:n 1945 kert. I I 
osan s. 11. 
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Vanhankaupungin huvila-alueen litt. E järjestely. Kaupunginhallitus päätti *) oikeuttaa 
kiinteistölautakunnan sopimaan K. A. Spaakin perikunnan kanssa 900 m2:n suuruisen 
alueen luovuttamisesta2) kaupungin vapaaseen hallintaan Vanhankaupungin asunto-
palstasta litt. E. seuraavin ehdoin: 

1) kaupungin toimesta ja kustannuksella siirretään palstan entinen aita uudelle rajalle 
tai rakennetaan sille uusi aita, 

2) kaupunki on oikeutettu omalla kustannuksellaan poistamaan vuokra-alueen ulko-
puolelle jäävän, perikunnan omistaman juurikasvikellarin, 

3) kaupunki suorittaa perikunnalle kertakaikkisena korvauksena 10 000 mk, sekä 
4) palstan vuosivuokra alennetaan joulukuun 1 p:stä lukien 1 650 mk:aan. 
Sen ohessa kaupunginhallitus päätti myöntää sekalaisten yleisten menojen pääluok-

kaan kuuluvista Helsingin kaupungin 400-vuotisjuhlan valmisteluja varten myönnetyistä 
määrärahoista 10 000 mk kohdassa 3) mainitun korvauksen suorittamista varten. 

Vesilentoaseman perustaminen. Kaupunginhallitus päätti3), että kaupunginvaltuuston 
vesilentoaseman perustamista koskeva päätös pannaan täytäntöön edellyttäen, että kiin-
teistölautakunta ottaa Veljekset Karhumäki oy:n kanssa tehtävään sopimukseen nimen-
omaisen määräyksen siitä, että kaupunki ei ole missään suhteessa korvausvelvollinen, jos 
sopimus purkautuu sen johdosta, että kaupunginvaltuuston päätös valituksen johdosta 
kumotaan. 

Sirkuksen järjestäminen Messukentälle. Kaupunginhallitus päätti 4) alistaa tutkitta-
vakseen kiinteistölautakunnan tekemän päätöksen Messukentän luovuttamisesta huhti-
kuun 15 p:n ja toukokuun 26 p:n väliseksi ajaksi sirkuksen pystyttämistä varten selvit-
tääkseen kenelle oikeus Messukentän vuokraamiseen kuuluu. Hyväksyttyään 5) mainitun 
päätöksen täytäntöönpantavaksi kaupunginhallitus päätti antaa kiinteistöjohtajan tehtä-
väksi valmistella kysymystä siitä, olisiko urheilu- ja retkeilylautakunnan johtosääntöä 6) 
muutettava niin, että lautakunnalla olisi oikeus vuokrata hallinnassaan olevia alueita. 

Tunnelin rakentaminen Fabianinkadun alitse. Kaupunginhallitus päätti7) suostua 
Helsingin yliopiston konsistorin anomukseen saada rakentaa yhdystunneli Fabianinkadun 
alitse nykyisen yliopiston kirjaston ja vastapäiseen neliöön n:o 37 suunnitellun ns. insti-
tuuttirakennuksen välille edellytyksin, 

1) että tunnelin laki ei ole 3.5 m kadun pintaa lähempänä, 
2) että katumaan alle tehtävien rakenteiden piirustuksille hankitaan ennen työn 

aloittamista katurakennusosaston hyväksyminen, 
3) että anoja vastaa kaikesta haitasta ja vahingosta, mitä saattaa työn aikana tai 

tulevaisuudessa aiheutua kaupungille tai kolmannelle henkilölle työn suorituksesta tai 
rakenteiden sijainnista, 

4) että anojalla ei ole oikeutta saada korvausta minkäänlaisesta vahingosta mikä tun-
nelille, sen rakenteelle tai siellä mahdollisesti säilytettäville tavaroille saattaa aiheutua 
kadulla suoritettavista töistä tai siinä sijaitsevista johdoista, ja 

5) että anoja sitoutuu omalla kustannuksellaan poistamaan, siirtämään tai kaupun-
gin niin halutessa korvauksetta luovuttamaan kaupungin haltuun katumaan alla olevan 
osan tunnelia, mikäli kaupunki tarvitsee ko. kohtaa kadussa omiin tarpeisiinsa, irtisano-
misajan ollessa näissä tapauksissa 6 kuukautta. 

Samalla kaupunginhallitus päätti huomauttaa konsistorille, että tulevaisuudessa ra-
kennettava maanalainen raitiotie kenties tulee kulkemaan ko. seudun kautta. 

Viikin opetus- ja koetilan vesijohdon rakentaminen. Kaupunginhallitus päätti8) oikeut-
taa Viikin opetus- ja koetilan valvojakunnan rakennuttamaan vesijohdon Helsingin— 
Malmin maantien pohjoispuolella olevia tilan henkilökunnan asuinrakennuksia varten ja 
alittamaan Viikin tienristeyksen kohdalla sekä Malmille että Porvooseen menevät maan-
tiet seuraavin ehdoin: 

1) Vesijohtotyö on suoritettava siten, että se aiheuttaa maantielle mahdollisimman 
vähän haittaa. 

2) Työpaikka on varustettava tarpeellisilla liikenne- ja varoitusmerkeillä sekä merkki-
valoilla. 

Khs 21 p. huhtik. 942 §. — 2) Ks. myös tämän kert. I osan s. 218. — 3) Khs 5 p. toukok. 
1 050 §. — 4) S:n 27 p. tammik. 188 §. — 5) S:n 17 p. maalisk. 643 §. — 6) Ks. v:n 1946 kunnall. ase-
tuskok. s. 321. — 7 ) Khs 16 p. kesäk. 1 501 §. — 8) S:n 1 p. jouluk. 2 951 §. 
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3) Viikin opetus- ja koetilan valvojakunta vastaa kaikista ko. työstä liikenteelle mah-
dollisesti aiheutuvista vahingoista. 

4) Työn sivuutettua ko. tienkohdan on tämä viipymättä saatettava alkuperäiseen 
kuntoon. Mikäli työstä myöhemmin aiheutuu tien painumia, on ne viipymättä korjattava. 

5) Muuten on työssä noudatettava katurakennusosaston antamia lähempiä ohjeita. 
6) Ennen työn aloittamista on siitä ilmoitettava katurakennusosastolle, jolta on myös 

hankittava työn suoritustavan hyväksyminen. 
7) Vesijohto on poistettava tai siirrettävä anojan omalla kustannuksella 3 kuukauden 

kuluessa, jos kaupunki niin vaatii. 
Viemärilaitteiden sijoittaminen Ratakadun talon n:o 9 jalkakäytävän alle. Kaupungin-

hallitus päätti1) suostua Suomalaisten teknikkojen seuran anomukseen saada sijoittaa 
eräitä viemärilaitteita Ratakadun talon n:o 9 jalkakäytävän alle tavanomaisin vuotuisin 
korvauksin ja laitteiden mahdollista poistamista koskevin ehdoin sekä lisäksi ehdoin, että 
kadun alle tulevat laitteet rakennetaan katurakennusosaston hyväksymien piirustusten 
mukaan. 

Lämpökanavan rakentaminen Lauttasaaressa Ison Kaaren ja Puistokadun poikki. Kau-
punginhallitus päätti 2) suostua Oy Alkoholiliike ab:n anomukseen saada viedä lämpö-
kanava Lauttasaaressa Ison Kaaren ja Puistokadun poikki seuraavin ehdoin: 

1) että rakenteiden tulee sijaita rakennustoimiston katurakennusosaston myöhemmin 
määräämässä korkeudessa, 

2) että rakenteiden laadusta ja tarkasta sijainnista on jätettävä ennen työn aloittamis-
ta piirustukset kahtena kappaleena katurakennusosaston hyväksyttäväksi, 

3) että työn aikana on noudatettava niitä ohjeita, jotka katurakennusosasto tai tek-
nilliset laitokset mahdollisesti tulevat antamaan, 

4) että lämpöjohtojen omistajan on vastattava kaikesta siitä haitasta ja vahingosta, 
mikä työn aikana tai myöhemmin saattaa aiheutua työn suorituksesta tai johtojen sijain-
nista kadussa sekä 

5) että lämpöjohtojen omistaja sitoutuu korvauksetta omalla kustannuksellaan poista-
maan tai siirtämään johtonsa 3 kuukauden kuluessa irtisanomisesta lukien ja palautta-
maan paikan alkuperäiseen kuntoonsa. 

Suomen osuuskauppojen keskuskunnan pistoraide. Kiinteistölautakunta oikeutettiin 3) 
pidentämään Suomen osuuskauppojen keskuskunnan ja kaupungin välillä syyskuun 11 
p:nä 1944 tehdyn sopimuksen4), jolla osuuskunnalle oli myönnetty oikeus rakentaa ja 
pitää pistoraidetta Vallilan vaihteelta korttelissa n:o 368 Sturenkadun varrella olevalle 
tontille n:o 17, voimassaoloaikaa kuuden kuukauden irtisanomisajoin kuitenkin enintään 
viideksi vuodeksi syyskuun 1 p:stä lukien. 

Pukinmäeltä Pikkukoskentielle johtavan Koskitien käyttö. Kaupunginhallitus päätti 5) 
oikeuttaa puutarhuri P. Ytterbergin käyttämään Pukinmäeltä IV Vantaantieltä Pikku-
koskentielle johtavaa Koskitietä toistaiseksi ehdoin, että hän omalla kustannuksellaan 
rakentaa tien keskivaiheilla Vantaanjokeen laskevan puron yli sillan, kunnostaa Koski-
tien IV Vantaantielle asti sekä pitää ne kunnossa kiinteistötoimiston valvonnan alaisena. 

Polkupyörätelineiden asettaminen eri paikoille. Kaupunginhallitus oikeutti Puolustus-
voimain pääesikunnan ja allamainitut toiminimet asettamaan polkupyörätelineitä seu-
raavasti ja ehdoin, että ne heti kaupungin niin vaatiessa poistetaan: 

Metallivalimo Lepistö polkupyöräteline 30 polkupyörää varten Työpajakujalle kiin-
teistötoimiston tarkemmin osoittamaan paikkaan 6); 

Kone oy. polkupyöräteline 80 polkupyörää varten Haapaniemenkatu 6:n kohdalle 7); 
Puolustusvoimain pääesikunta polkupyöräteline Eteläisen Esplanaadikatu 10:n koh-

dalle kadun pohjoisreunassa olevalle hiekoitetulle puistokäytävälle puiston reunaan 8); 
Oy. Karl Fazer ab Pursimiehenkadun 30 kohdalle 1. e s m:n levyisen ja 25 m:n pituisen 

polkupyörätelineen 9); 
Suomen Kaapelitehdas oy. polkupyöräteline korttelin n:o 119 kohdalle Merimiehen-

kadulle puoliksi Telakanpuistikon alueelle, puoliksi kadun jalkakäytävälle ilman aitaus-
ta10). 

Khs 24 p. marrask. 2 895 §. — 2) S:n 28 p. huhtik. 1 031 §. — 3) Khn jsto 21 p. jouluk. 6 655 §.— 
4) Ks. v:n 1944 kert. I osan s. 164. — 5) Khs 2 p. kesäk. 1 374 §. — 6) S:n 7 p. heinäk. 1 694 §. — 
7) S:n 7 p. heinäk. 1 695 §. — 8) S:n 4 p. elok. 1 808 §. — 9) S:n 1 p. syysk. 2 026 §. —10) S:n 27 p. lokak. 
2 564 §. 
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Mainospylväiden siirtäminen. Poliisilaitoksen esitettyä eräiden mainospilareiden siir-
tämistä kaupunginhallitus päätti1) kehoittaa kiinteistölautakuntaa huolehtimaan siitä, 
että mainospilarit n:o 24, 61, 83 ja 85 siirretään lautakunnan mainitsemiin uusiin paik-
koihin. 

Halkovarastojen poistaminen julkisilta paikoilta. Maistraatin pyydettyä kaupungin-
hallituksen lausuntoa terveydenhoitolautakunnan halkovarastojen poistamista julkisilta 
paikoilta ja pihamailta koskevan esityksen vuoksi, jonka mukaan halko varastot suuresti 
edistävät rottien leviämistä, kaupunginhallitus päätti 2) kehoittaa kiinteistölautakuntaa 
huolehtimaan siitä, että julkisilla paikoilla olevat halko varastoalueet tyhjennetään, 
mikäli mahdollista joulukuun 31 p:ään mennessä. Samalla kaupunginhallitus päätti esit-
tää maistraatille, että se ryhtyisi toimenpiteisiin yksityisillä pihamailla olevien halko-
varastojen poistamiseksi kesäkuun 1 p:ään 1950 mennessä. 

Makkaramyyntipaikkojen vuokrien alentaminen. Kiinteistölautakunnan ilmoitettua 
makkarakauppiaiden anoneen makkaramyyntipaikkojen vuokrien alentamista 10-kertai-
siksi v:n 1939 pohjavuokriin verrattuna kaupunginhallitus päätti3) kehoittaa kiinteistö-
lautakuntaa vapauttamaan halukkaat makkarakauppiaat vuokrasopimuksistaan määrä-
päivästä lukien siten, että jo kuluneelta vuokra-ajalta oli maksettava sopimuksenmukai-
nen vuokra, sekä kehoittaa lautakuntaa sen jälkeen uudelleen huutokauppaamaan vapau-
tuneet paikat. 

Siirtolapuutarhayhdistyksien aluetoimikunnan avustaminen. Sekalaisten yleisten me-
nojen käyttövaroistaan kaupunginhallitus myönsi 4) 50 000 mk:n suuruisen avustuksen 
Helsingin siirtolapuutarhayhdistyksien aluetoimikunnalle osanottoa varten Pohjoismai-
den puutarhanäyttelyyn Helsingissä kertomusvuoden syksyllä. 

Kiinteistölautakunnan hoidossa oi e v at maatilat j a metsätalous 
Kaupunginagronomi A. J. Tamminen valtuutettiin 5) edustamaan kaupunkia v:n 1949 

aikana pidettävissä Malmin seudun tiekuntien kokouksissa. 
Maatalousosaston arkiston järjestäminen. Kaupunginhallitus päätti6) hylätä kiin-

teistölautakunnan esityksen kiinteistötoimiston maatalousosaston arkiston järjestämi-
sestä ja kehoittaa lautakuntaa huolehtimaan siitä, että mainitun arkiston inventoiminen 
sekä luovutus- ja vastaanottokatselmus toimitetaan v.t. kaupunginagronomin ynnä kiin-
teistötoimiston ja kaupunginarkiston edustajien läsnäollessa, sekä siitä, että arkisto saa-
tetaan voimassa olevien säännösten mukaiseen kuntoon. Samalla kaupunginhallitus 
päätti, että mikäli sitä varten tarvittiin lisätyövoimaa, lautakunnan oli tehtävä asian 
vaatima esitys kaupunginhallitukselle. 

Stansvik. Yleisten töiden pääluokkaan sisältyvistä käyttövaroistaan kaupungin-
hallitus myönsi 7) 109 250 mk vene- ja uimasillan rakentamista varten Stansvikiin. 

Vuokralle annetut maatilat. Kaupunginhallituksen jäsenen A. Backmanin huomau-
tettua, että kaupungin omistamat vuokralle annetut maatilat olivat huonosti hoidettuja 
ja rappiolle päästettyjä, kaupunginhallitus päätti8) kehoittaa kiinteistönjohtaja Salo-
vaaraa ryhtymään asiassa tarpeen vaatimiin toimenpiteisiin. 

Malmin sunnuntaipalstoista varattu leikki- ja urheilukenttä. Kiinteistötoimiston maa-
talousosaston tehtäväksi päätettiin 9) antaa Malmin sunnuntaipalstoilta varatun leikki-
jä urheilukentän siementäminen kertomusvuoden kesänä ja myöntää tarkoitukseen 
4 500 mk kiinteistöjen pääluokkaan kuuluvista kaupunginhallituksen käyttövaroista. 

Vuokrakasarmirakennuksen purkaminen. Uudenmaan lääninhallituksen pyydettyä 
kaupunginhallituksen lausuntoa kaupungin omistaman Albergan tilalla sijaitsevan asuin-
rakennukseksi kelpaamattoman vuokrakasarmirakennuksen purkamisesta kaupungin-
hallitus päätti10) ilmoittaa lääninhallitukselle puoltavansa mainitun rakennuksen pur-
kamista. 

Naistyöntekijäin sijoittaminen metsätöihin. Kaupunginhallitus päät t i u ) myöntää 
860 000 mk rakennustoimiston 30 naistyöntekijän sijoittamiseksi kiinteistötoimiston 
metsätalousosaston töihin marraskuun 1 p:n ja joulukuun 31 p:ir väliseksi ajaksi. 

J) Khs 1 p. jouluk. 2 938 §. — 2) S:n 23 p. maalisk. 679 §. — 3) S:n 2 p. kesäk. 1 360 §. — 4) S:n 
22 p. kesäk. 1 576 §. — 5) Khn jsto 20 p. huhtik. 5 553 §. — 6) Khs 10 p. marrask. 2 710 §. — 7) S:n 
7 p. huhtik. 830 §. — 8 ) S:n 21 p. huhtik. 972 §. — 9) Khn jsto 6 p. huhtik. 5 505 §. —1 0) Khs 11 p. 
elok. 1 851 §. — X1) S:n 3 p. marrask. 2 650 §. 
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Rakennusten korjaaminen. Kaupunginhallitus myönsi1) v:n 1948 talousarvion yleis-
ten töiden pääluokkaan kuuluvista käyttövaroistaan, niitä ylittäen, 70 000 mk eräiden 
metsätalousosaston rakennusten korjaamista varten. 

Puiden poistaminen Pasilan ja vanhan Käpylän välisen tien länsireunasta. Kaupun-
ginhallitus päätti2) kehoittaa kiinteistötoimiston metsätalousosastoa neuvottelemaan 
valtionrautateiden kanssa puiden poistamisesta Pasilan ja vanhan Käpylän välisen tien 
länsireunasta. 

Kuorma-auton vuokralleanto. Kiinteistötoimiston metsätalousosasto oikeutettiin3) 
kohtuullista vuokraa vastaan vuokraamaan osaston käytössä oleva kuorma-auto kuljet-
tajineen ja apumiehineen Leppävaara, Otaniemi-Hagalundin kylätien hoitoa varten tar-
vittaviin ajoihin. 

Asemakaavakysymykset 
Olympiakylän asemakaava. Kaupunginhallitus päätti4) varata 25 kaupunginosasta 

nykyisen olympiakylän eteläpuolelta Koskelantien ja Sofianlehdonkadun sekä Kumpulan 
siirtolapuutarha-alueen välillä olevan noin 5. e e ha:n suuruisen alueen uuden olympiakylän 
paikaksi ja antaa kiinteistölautakunnan tehtäväksi laadituttaa n:11a 2 847 merkityn eh-
dotuksen perusteella alueen lopullisen asemakaavan. 

Pohjois-Haagan asemakaava. Kaupunginhallitus päätti5) hyväksyä kiinteistölauta-
kunnan laadituttaman asemakaavaehdotuksen n:o 2 844 siten, että yleisten töiden lauta-
kunnan esittämät muutosehdotukset mahdollisuuksien mukaan otetaan huomioon. Lisäksi 
kaupunginhallitus päätti, että Nuijamiestentie on yhdistettävä Nurmijärventiehen, 
mutta että Nuijamiestentien varrelta ei tontteja toistaiseksi ole myytävä. Edelleen kau-
punginhallitus päätti kehoittaa kiinteistölautakuntaa tekemään esityksensä muiden tont-
tien myymiseksi niiden sijasta. 

Backaksen virkatalon asemakaava. Kaupunginhallitus päätti6) hyväksyä kiinteistö-
toimiston asemakaavaosaston laatiman ehdotuksen n:o 2 621 Tapanin kylässä olevan Bac-
kas nimisen valtion virkatalon RN:o 216 ulkopalstan asemakaavan pohjaksi. Sen ohessa 
kaupunginhallitus päätti7) lakkauttaa toukokuun 3 p:nä 1945 asettamansa neuvottelu-
kunnan. 

Ainonkadun tontti n:o 4. Suomen kaupunkiliiton hallituksen esitettyä 13. kaupungin-
osan korttelissa n:o 401 olevan Ainonkadun tontin n:o 4 asemakaavan muuttamista kau-
punginhallitus päätti8) antaa kiinteistölautakunnalle tehtäväksi laadituttaa sellaisen 
mainittua tonttia koskevan muutosehdotuksen, että asemakaavamääräys kulkuaukon 
järjestämisestä tontille poistetaan ja siihen rakennetaan rakennus. 

Kortteleiden n:o 791—794 asemakaava. Kaupunginhallitus päätti9), ettei 20. kaupun-
ginosan kortteleita n:o 791—794 koskevaa asemakaavaehdotusta esitetä kaupunginval-
tuuston hyväksyttäväksi, ennenkuin Helsingin keskiosien asemakaavan aatekilpailu oli 
ratkaistu ja Ruoholahden tavara-asemakysymys selvitetty. 

Asunto-oy. Hauelle myönnetty tienkäyttöoikeus. Kaupunginhallitus päätti10) hyväksyä 
toimenpiteen, jonka mukaan Asunto-oy. Hauen kanssa tehtyyn sopimukseen 46. kaupun-
ginosan korttelin n:o 9 tonttiin n:o 10 liitettävän 25 m2 suuruisen maantiealueen käyttä-
misestä yleisenä tienä, kunnes asemakaavan mukaiset kadut on rakennettu ja luovutettu 
yleiseen käyttöön, oli otettu määräys, että tienkäyttöoikeus oli voimassa v:n 1970 loppuun. 

Katujen ja yleisten paikkojen nimet. Hämeentien ja Vanhankaupungin selän välisestä 
alueesta laadittavan uuden asemakaavan vuoksi kadunnimikomitea oli tarkistanut alueen 
kadunnimistön ja tehnyt ehdotuksen eräiden nimien muuttamiseksi. Kaupunginhallitus 
hyväksyi11) ehdotuksen mukaisesti mainitun alueen katujen nimiksi Ahvenkuja, Arabian-
katu, Haukilahdenkatu, Jerikonhaka, Jerikontie, Kaanaantie, Kiiskikatu, Kiiskinkuja, 
Kokkosaarenkatu, Kotisaarenkatu, Kuorekuj a, Kyläsaarenkatu, Nuottarannankatu, 
Saarenkatu ja Vanhankaupunginranta. 

Kaupunginhallitus päätti12), hyväksyen 400-vuotisjuhlakomitean esityksen, kehoittaa 
kiinteistölautakuntaa laadituttamaan asemakaavan muutosehdotukset, joiden mukaan 

!) Khs 20 p. tammik. 159 §. — 2) S:n 24 p. marrask. 2 864 § ja 15 p. jouluk. 3 069 §; ks. myös 
tämän kert. I I osaa. — 3) Khn jsto 4 p. toukok. 5 631 §. — 4) Khs 7 p. heinäk. 1 701 §. — 
5) S:n 16 p. kesäk. 1 480 §. — 6) S:n 24 p. helmik. 465 §. — 7) Ks. v:n 1945 kert. I osan s. 142. — 
8) Khs 17 p. marrask. 2 788 §. — 9) S:n 20 p. tammik. 158 §. — 10) S:n 3 p. helmik. 288 §. — n ) S:n 
7 p. heinäk. 1 700 §. —12) S:n 15 p. syysk. 2 107 §. 
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Hämeentiestä lähtien Toukolantie ja osa Kumpulantiestä Koskelantiehen asti muutet-
tiin Kustaa Vaasantie—Gustav Vasas väg-nimiseksi ja Kaivopuistoon rakennetulle uudelle 
rantatielle, joka käsitti Etelä Rantatieltä alkavan ja Itäiseen Puistotiehen päättyvän 
nuden tieosuuden, osan Itäistä Puistotietä ja Läntisen Puistotien rantaa pitkin kulkevan 
osan, annettiin nimeksi Ehrenströmin tie—Ehrenströmsvägen, Kaivopuiston sisällä kul-
kevan ajotien nimeksi merkittiin Läntinen Puistotie—Västra Allén. 

Kaupunginhallitus päätti1), että Savonkadun ja Aleksis Kiven kadun risteyksestä 
Sörnäisten satamaradan yli Pasilaan johtavasta tiestä oli toistaiseksi käytettävä nimitystä 
Savonkatu. Samalla päätettiin antaa rakennustoimiston tehtäväksi asettaa paikoilleen 
tarvittavat kadunnimikilvet. 

Kaupunginhallitus päätti 2) hyväksyä seuraavat Lauttasaaren kadunnimistöön tehdyt 
muutokset: Helsingintie muutettiin Kauppaneuvoksen tieltä rantaan saakka Pajalahden-
tie—Smedj e viks vägen nimiseksi; Särkinokan sola muutettiin Vattuniemenkatu—Hal-
lonnäsgatan nimiseksi, joka sittemmin muutettiin3) Melkonkuja—Melkögränd nimiseksi 
ja uusi puisto Maamonlahden puistoksi. Samalla kaupunginhallitus päätti kehoittaa kiin-
teistölautakuntaa huomioimaan nimet laadittavassa asemakaavaehdotuksessa ja laati-
maan ne asemakaavan muutosehdotukset, jotka aiheutuvat Kanta-Helsingin katujen ni-
mien muuttamisesta. Vielä kaupunginhallitus muuttaen aikaisempaa päätöstään päät-
ti4), että Lauttasaaren nimistöstä on poistettava nimet Haapasaarentie, Kukkaistie ja 
Myrskylinnunpolku sekä että perustettavan uuden kadun nimeksi on merkittävä Puisto-
kaari—Parksvängen. 

Kaupunginhallitus päätti5) hyväksyä kiinteistölautakunnan kadunnimikomitean 
ehdotukset Haagan, Pakilan, Pitäjänmäen ja Konalan asuntoalueita varten otettavaksi 
lopullisiin asemakaavaehdotuksiin seuraavasti: 

Haagan paikannimistö: Yhdistystie—Föreningsvägen; Angervontie—Spireavägen; 
Ansaritie—Orangeri vägen; Artturi Kanniston tie—Artturi Kannistos väg; Laajasuontie— 
Degermyrvägen; Haagan puisto—Hagaparken; Eliel Saarisen tie—Eliel Saarinens väg; 
Haagan tori—Haga torg; Haagan urheilukenttä—Haga idrottsplan; Hellemäentie—Het-
backavägen; Hellemäen urheilukenttä—Hetbacka idrottsplan; Huovitie—Knektvägen; 
Ilkantie—Ilkkavägen; Isonnevankuj a—Stormyrgränd; Isonnevantie—Stormyrvägen; 
Haagan sankaripuisto—Haga hjältepark; Jasmiinitie—Jasmin vägen; Sankaritie—Hjälte-
vägen ; Kangaspellonkuj a—Malmåkersgränd; Kangaspellon puisto—Malmåkersparken; 
Kangaspellontie—Malmåkersvägen; Kangaspellon urheilukenttä—Malmåkersidrotts-
plan; Kanukalliontie—Kanubergsvagen; Kauppalantie—Köpingsvägen; Korppaantie— 
Korpasvägen; Krankantie—Kranksvägen; Kultasateentie—Guldregns vägen; Kylänevan-
kuj a—Bymossgränd; Strömstadin puisto—Strömstadsparken; Kylänevantie—Bymoss-
vägen; Kylätie—Byvägen; Laajasuon puisto—Degermyrparken; Laajasuon urheilukenttä 
—Degermyrens idrottsplan; Lapinmäen puisto—Labbacka parken; Lapinmäentie— 
Labbackavägen; Linnaleirin aukio—Borglägersplatsen; Robert Hermansonin tie—Robert 
Hermansons väg; Martinlehto—Mårtenslunden; Haagan pappilantie—Haga prästgårds-
väg; Metsämäki—Skogsbacken; Mulperitie—Mullbärsvägen; Mäkipellon aukio—Back-
åkersplatsen; Mäkipellontie—Backåkersvägen; Kauppalankuja—Köpingsgränden; Nuija-
miestentie—Klubbekrigarvägen; Nurmij ärventie—Nurmij ärvi vägen; Nyystölänkuj a— 
Nyystölägränd; Orapihlajantie—Hagtornsvägen; Oskelan aukio—Askelsplatsen; Oskelan-
tie—Åskelsvägen; Paarmamäentie—Brömsbackavägen; Paatsamatie—Frangulavägen; 
Paj uniityntie—Videängsvägen; Palj erinne—Bälgbrinken; Palokaivon aukio—Brand-
brunnsplatsen; Poutuntie—Pouttuvägen; Putkinotko—Odörts gränd; Rasturinlehto— 
Bokhållarlunden; Rasturintie—Bokhållarvägen; Riistavuoren puisto—Djurbergsparken; 
Riist avuorentie—Dj urbergs vägen; Riistavuoren urheilukenttä—Dj urbergs idrottsplan; 
Rinne—Branten; Ristolantie—Kristersvägen; Ruusutarhantie—Rosengårdsvägen; Ryyti-
maankuj a—Kryddgårdsgränd; Ryytimaantie— Kryddgårdsvägen; Santavuorentie— 
Santavuorivägen; Selj atie—Flädervägen; Simsiönkuj a—Simsiögränd; Sireenilehto— 
Syrenlund; Sireenintie—Syren vägen; Steniuksentie—Steniusvägen; Kylätie—By vägen; 
Talontie-—Hemmansvägen; Matkamiehentie—Färdemannavägen; Ahtokuj a—Ässj egränd; 
Tunnelitie—Tunnel vägen; Vanha Turun maantie—Gamla Åbo landsväg; Vanha vierto-

Khs 21 p. huhtik. 946 §. — 2) S:n 28 p. huhtik. 1 014 §. — 3) S:n 4 p. elok. 1 812 §. — 4) S:n 
17 p. marrask. 2 796 §. — 5) S:n 22 p. syysk. 2 190 §, 3 p. marrask. 2 651 § ja 29 p. jouluk. 3 196 §. 
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tie—Gamla chaussén; Vespertie—Vesper vägen; Vihdintie—Vichtis vägen; Haagan urheilu-
tie—Haga sportvägen. 

Pakilan alueen nimistö: Alkukuja—Alkugränd; Alkutie—Alkuvägen; Allikkokuja— 
Gölgränd; Elontie—Elo vägen; Erkkiläntie—Erikasvägen; Eskelinsuo—Eskilsmossen; 
Etupellontie—Framåkersvägen; Eukonpolku—Gammelmorsstigen; Halkosuontie—Veda-
kärrvägen; Heinämiehentie—Slåtterkarlsvägen; Joronpolku—Jorosstigen; Kamppiais-
tie—Skördegilles vägen; Kansankuj a—Folkgränd; Kansantie—Folkvägen; Keinupolku 
—Gungstigen; Ketjukuja—-Kedjegränd; Kivimäenkuja—Stenbackagränd; Kivimäentie 
—Stenbackavägen; Klaukkalantie—Klasasvägen; Koivumäenkuj a—Bj örkbackagränd; 
Koivumäenrinne—Bj örkbackabrinken; Kotasuontie—Skålkärrsvägen; Kotipellontie— 
Hemåkersvägen; Koulumestarintie—Skolmästarvägen; Kylvöpolku—Såningsstigen; Ky-
läkunnantie—Byalagsvägen; Lapostie—Hövolmsvägen; Lastatie—Murslävsvägen; Lehti-
maj antie—Lövhyddsvägen; Lepolantie—Lepolavägen; Lippikuj a—Näverskopsvägen; 
Luhtalaidanpolku—Kärrkantstigen; Lukkarinmäentie—Klockarbackavägen; Lukupolku 
—Lärostigen; Lähdepölku—Källstigen; Maanmittarintie—Lantmätarsvägen; Miilutie— 
Kolmilavägen; Muurarinkuja—Murargränd; Muurimestarintie—Murmästarvägen; Nestor 
Toivosen tie—Nestor Toivonens väg; Niittyluhdankuja—Slåttermossgränd; Niittyluh-
dantie—Slåttermåssvägen; Ohrahuhdantie—Kornfallsvägen; Opettaj anpolku—Lärarsti-
gen; Oraspolku—Broddstigen; Osuuskuja—Andelsgränd; Osuuskunnantie—Andelslags-
vägen ; Paalukuj a—Pålgränd; Pakilantie—Baggbölevägen; Palosuontie—Brännkärrvä-
gen; Papinmäenkuja—Prästbackagränd; Papinmäentie—Prästbackavägen; Pekka Ervas-
tin tie—Pekka Ervasts väg; Piennar—Åkerrenen; Piikintie—Piksvägen; Pitkämäentie— 
Långbergsvägen; Punatuvantie—Rödstuguvägen; Puronvarsi—Bäckbrinken; Päivän-
salontie—Päivänsalo vägen; Jakokunnantie—Skifteslagsvägen; Rakennusmestarintie— 
Byggmästarvägen; Rapparinkuj a—Rappargränd; Rapparintie—Rapparvägen; Ripu-
suontie—Ripuskärrvägen; Salkotie—Stångvägen; Seiväskuj a—Störgränd; Seurakunta-
kuj a—Församlingsgränd; Seurakuntatie—Församlingsvägen; Solakallionkuj a—S valu-
stensgränd; Solakalliontie—Svalustensvägen; Sotilastorpantie—Soldattorpsvägen; Suur-
kaski—Storsveden; Sysimiehentie—Kolarvägen; Talkootie—Talkovägen; Tuohimäentie 
—Näverbackavägen; Tuusulantie—Tusbyvägen; Työ kunnantie—Arbetslagsvägen; 
Uudentuvantie—Nystuguvägen; Vaahterkuja—Lönngränd; Vaahtermäki—Lönnbacken; 
Vantaantie—Vandavägen; Viidenrajantie—Femgränsvägen; Vähäkaski—Lillsveden; Vä-
litalonkuj a—Mellangårdsgränd; Välitalontie—Mellangårdsvägen; Yhdyskunnantie—• 
Samhällsvägen; Äijänpolku—Bisastigen; sekä Lehtimajankuja—Lövhyddsgränd. 

Pitäjänmäen alueen nimistö: Aamutie—Morgonvägen; Atomitie—Atomvägen; Hio-
motie—Sliperivägen; Hormitie—Rökfångsvägen; Höyrytie—Ångvägen; Iltapolku— 
Kvällstigen; Jalkajousentie—Armborst vägen; Jännetie—Bågsträngsvägen; Kaupintie— 
Krämarvägen; Kehräämöntie—Spinneri vägen; Keihästie—Spj utvägen; Kiihtelystie— 
Deckervägen; Kilpikuj a—Sköldgränd; Kilpitie—Sköldvägen; Kiritie—Spurtvägen; 
Kolkka—Klubban; Kolkkapojantie—Pilbärarvägen; Konalantie—Kånalavägen; Korne-
tintie—Kornettvägen; Korsutie—Korsuvägen; Lapinvoudintie—Lappfogdevägen; Mart-
tilantie—Martis vägen; Mottitie—Motti vägen; Mäkkyläntie—Mäkkylä vägen; Nuolikuj a 
—Pilgränd; Nuolitie—Pil vägen; Otakuj a—Hullingsgr änd; Partiokuj a—Patrullgränd; 
Partiotie—Patrullvägen; Pirkkapolku—Karvstocksstigen; Pitäj änmäentie—Socken-
backavägen; Pitäjänmäen urheilukenttä—Sockenbacka idrottsplan; Poutamäentie— 
Värmebacka vägen; Purotie—Bäckvägen; Reimarlan puisto—Reimarsparken; Reimarlan-
tie—Reimarsvägen; Reimarlan urheilukenttä—Reimars idrottsplan; Strömbergintie— 
Strömbergsvägen; Suolatie—Saltvägen; Sähkötie—Elektrovägen; Takkatie—Spiselvä-
gen; Takomon tie—Hammarsmedjevägen; Talin siirtolapuutarha—Tali koloniträdgård; 
Turkismiehentie—Skinnhandlarvägen; Valimontie—Gj ut eri vägen; Valotie—Lj usvägen; 
Verkakutomontie—Klädesväverivägen; Viestitie —Staf ettvägen; Vihdintie—Vichtisvä-
gen; Viinentie—Kogervägen; Voimakuja—Kraftgränd; Voimatie—Kraft vägen ja Vuojo-
laiseni ie—Farmans vägen. 

Konalan alueen nimistö: Aittalehto—Bodlunden; Aittatie—Bodvägen; Riihipellontie 
—Riåkersvägen; Tanelintie—Danielsvägen; Tanelinkuja—Danielsgränd; Henrikintie— 
Henriksvägen; Elj aksentie—Eliasvägen; Joonaksenkuj a—Jonasgränd; Tähkätie—Ax-
vägen; Elj aksenku j a—Eliasgränd; Hemmingintie—Hemmings vägen; Henrikinku j a— 
Henriksgränd; Hilatie—Ledåkersvägen; Tähtiniitty—St j ärnängen; Joulutähden tie— 
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Julstj ärnans väg; Jyrkinkallio—Göransberget; Jyrkintie—Göransvägen; Knuutintie 
—Knutsvägen; Kolsarintie—Kålsarsvägen; Konalan puisto—Kånalaparken; Konalantie 
—Kånalavägen; Konalan urheilukenttä—Kånala idrottsplan; Ajomiehentie—Körkarls-
vägen ; Kyl väj äntie—Såningsmans vägen; Kyntäj äntie—Plöj arvägen; Länsipellontie— 
Västeråkersvägen; Lehtimäen puisto—Lövkullaparken; Lehtimäentie—Lövkullavägen; 
Luhtipuisto—Loftparken; Luhtipuiston urheilukenttä—Loftparkens idrottsplan; Sotilas-
pellontie—Soldatåkersvägen; Käärtinpolku—Gärdesstigen; Fäbyn lehto—Fäby lunden; 
Markunkuj a—Markusgränd; Metsänvartij anpolku—Skogsvaktarstigen; Paimententie— 
Herdarnas väg; Rikhard Nymanin tie—Rikhard Nymans väg; Pitäjänmäentie—Socken-
backa vägen; Päiväpiha—Solgården; Rakentajantie—Husbyggarvägen; Ristipellontie— 
Korsåkersvägen; Kokkokallio—Kokkoberget; Kyläkirkonkuj a—Bykyrkogränd; Kylä-
kirkontie—Bykyrkovägen; Selim Lindqvistin kuja—Selim Lindqvists gränd; Sienipolku— 
Svampstigen; Sylvesterintie—Sylvestervägen; Sänkitie—Stubbgärdesvägen; Taa vin -
kallio—Davidsberget; Taavinkuj a—Davidsgränd; Suntionpolku—Kyrkväktarsvägen; 
Toiskaskentie—Tvisvedsvägen; Vuorikummuntie—Bergkullavägen; Vanha Hämeen-
kyläntie—Gamla Tavastbyvägen; Vitsastie—-Hankvägen; Vähätuvantie—Lillstuvägen; 
Äestäj äntie—Harvarvägen; sekä Hemminginkuja—Hemmingsgränd. 

Kaupunginhallitus päätti1) kiinteistölautakunnan ehdotuksen mukaisesti, että Haa-
gan kadunnimistöstä poistetaan nimi Putkinotko—Odörtsgränd sekä että siihen lisätään 
nimet Matkamiehenpolku—Färdemannastigen ja Viertotienaukio—Chausséplan. 

Kaupunginhallitus päätti2) kiinteistölautakunnan ehdotuksen mukaisesti, että Pitä-
jänmäen kadunnimistöstä poistetaan seuraavat nimet: Keihästie—Spjutvägen; Kilpitie— 
Sköld vägen; Kilpikuja—Sköldgränd ja Partiokuja—Patrullgränd, että seuraavat uudet 
nimet hyväksytään: Otatie—Hullingsvägen; Korsukuja—Korsugränd ja että seuraavat 
nimet, jotka on hyväksytty kaduille, jotka on poistettu, hyväksytään uusilla kaduille: 
Otakuja—Hullingsgränd; Kolkka—Klubban. 

Muuttaen aikaisempaa päätöstään3) kaupunginhallitus päätti4), että Herttoniemen 
valtatien nimeksi tien koko pituudelta hyväksytään Kulosaaren puistotie—Brändö 
parkväg. 

Kaupunginhallitus päätti 5) kehoittaa kiinteistölautakuntaa merkitsemään Hertto-
niemen teollisuusalueen asemakaavaehdotukseen rakennussuunnitelmassa vahvistetun 
Asemakatu—Stationsgatan nimeksi Laivalahdenkatu—Båtsviksgatan ja Porolahdentie 
—Poroviksvägen nimeksi Abraham Wetterin tie—Abraham Wetters väg. 

Kaupunginhallitus päätti6) hyväksyä kiinteistölautakunnan kadunnimikomitean 
ehdotuksen Marjaniemen alueen katujen nimiksi, jotka päätettiin ottaa heti käytän-
töön: Esikkopolku—Primulastigen; Harmaapaadentie—Gråhällsvägen; Horsmaharju— 
Dunörtsbacken; Horsmakuja—Dunörtsgränd; Horsmarinne—Dunörtsbrinken; Ison-An-
tin tie—Stor-Andersvägen; Kallenrinne—Kallebrinken; Kallioharjuntie—-Bergåsvägen; 
Kangasvuokon polku—Mosippstigen; Kielopolku—Konvaljestigen; Kivalontie—Kivalo-
vägen; Koivuniementie—Björknäs vägen; Kunnallisneuvoksenne—Kommunalrådsvägen; 
Marjalahdentie—Marviksvägen; Marjaniemen ranta—Maruddsstrand; Marjaniementie— 
Maruddsvägen; Niittyranta—Ängsmaren; Oskarinkuj a—Oskarsgränd; Oskarintie—Os-
karsvägen ; Palopirtintie—Brandpörtesvägen; Punapaadenkuj a—Rödhällsgränd; Puna-
paadentie—Rödhällsvägen; Puolaharj u—Lingonåsen; Sinivuokonpolku—Blåsippstigen; 
Strömsintie—Strömsvägen; Valkovuokonpolku—Vitsippstigen; Vanamotie—Linnea-
vägen ; Väinönrinne—Väinöbrinken. 

Eräiden katujen poikkileikkausten muuttaminen. Kaupunginhallitus päätti 7) vahvistaa 
Etel. ja Pohj. Esplanaadikadun poikkileikkaukset asemakaavaosaston laatiman piirus-
tuksen n:o 2 892 mukaisesti sekä oikeuttaa yleisten töiden lautakunnan käyttämään Etel. 
Esplanaadikadun puistokäytävän päällystämiseen Björnsundsborgliuskalaattoja. 

Muuttaen aikaisempaa päätöstään8) kaupunginhallitus vahvisti9) Hämeentien ja 
Kumpulantien välillä olevan Toukolantien osan sekä Toukolantien ja Koskelantien välillä 
olevan Kumpulantien osan poikkileikkaukset kiinteistötoimiston asemakaavaosaston 
laatiman piirustuksen n:o 2 840 A mukaisesti. 

Khs 29 p. jouluk. 3 197 §. — 2) S:n 29 p. jouluk. 3 195 §. — 3) Ks. v:n 1948 kert. I osan 
s. 221. — 4) Khs 4 p. elok. 1 811 §. — 5) S:n31 p. maalisk. 753 §. — 6 ) S:n 22 p. jouluk. 3 134 §. — 
7) S:n 21 p. heinäk. 1 776 §. — 8) Ks. v:n 1948 kert. I osan s. 225. — 9) Khs 7 p. heinäk. 1 692 §. 
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Kaupunginhallitus päätti1) vahvistaa Tukholmankadun ja Kuusitien välillä olevan 
Mannerheimintien osan poikkileikkauksen siten, että kadun molemmilla puoliskoilla on 
3.3 m:n levyinen jalkakäytävä, 1.2 m:n levyinen polkupyörätie, 1.5 m:n levyinen suoja-
kaista puineen, 8.5 m:n levyinen ajorata ja 0.8 m:n levyinen istutuskaistale sekä kadun 
keskellä 5.4 m:n levyinen raitio tiealue. Sen ohessa kaupunginhallitus päätti, että Honka-
tien ja Jalavatien kohdalla olevat ylimenopaikat poistetaan. Edelleen kaupunginhallitus 
päätti merkitä v:n 1950 talousarvioehdotukseen poikkileikkauksen toteuttamista varten 
6 milj. mk:n suuruisen määrärahan. 

Eräiden korttelien korkeussuhteiden vahvistaminen. Kaupunginhallitus vahvisti kiin-
teistölautakunnan ehdottamat seuraavien kortteleiden korkeussuhteet: 2 kaupunginosan 
korttelin n:o 36 2); 6 kaupunginosan korttelin n:o 177 3); 7 kaupunginosan korttelin 
n:o 133 4); 10 kaupunginosan korttelin n:o 274 5); 13 kaupunginosan korttelin n:o 401 6); 
14 kaupunginosan korttelien n:o 472, 479, 492 ja 524 7); 15 kaupunginosan korttelin 
n:o 617 8); 16 kaupunginosan korttelien n:o 714, 716, 717 ja 720 9); 18 kaupunginosan 
korttelien n:o 623 ja 62410); 23 kaupunginosan korttelin n:o 672 u ) ; 25 kaupunginosan 
korttelien n:o 803, 804, 826 ja 857 12); 46 kaupunginosan korttelien n:o 2, 15 ja 1613); 
sekä 81 kaupunginosan korttelien n:o 101, 102, 103, 105, 106, 133, 134, 135, 136 ja 13714). 

Helsingin keskiosien asemakaava. Helsingin keskiosien asemakaavan aatekilpailun 
kustannusten peittämiseen myönnettiin15) 9 638: 50 mk:n suuruinen lisämääräraha kiin-
teistöjen pääluokkaan kuuluvista kaupunginhallituksen v:n 1948 käyttövaroista. 

Maanmittaustoimitukset 
Kaupungin edustajien määrääminen erinäisiin toimituksiin. Kaupungingeodeetti E. 

Salonen ja apulaisgeodeetti L. Kärkkäinen, kumpikin erikseen, tai heidän jommankum-
man määräämänsä valtuutettiin16) edustamaan Helsingin kaupunkia v:n 1949 aikana 
Helsingin kaupungissa suoritettavissa ja muissakin Helsingin kaupunkia koskevissa 
maanmittaustoimituksissa. 

Kiinteistö toimiston tonttiosaston apulaispäällikkö K. Pettinen tai hänen määrää-
mänsä valtuutettiin 17) edustamaan kaupunkia kaupungin alueella olevien vuokra-aluei-
den lunastustoimituksissa kaikissa viranomaisissa ja tuomioistuimissa. 

Tontinmittaajan määrääminen ym. Kaupunginhallitus päätti18) määrätä kiinteistö-
toimiston kaupunkimittausosaston insinöörin E. Krogeruksen toimimaan 19) toistaiseksi 
tontinmittaajana Helsingin kaupungissa ja ilmoittaa tästä määräyksestä maistraatille. 
Lisäksi kaupunginhallitus päätti antaa suostumuksensa siihen, että apulaisgeodeetti L. 
Kärkkäinen ja insinööri E. Krogerus saavat toistaiseksi suorittaa niitä toimituksia, joita 
kaupunki pyytää 20). 

Ennakkov arojen myöntäminen. Kiinteistötoimiston tontti-, kaupunkimittaus- ja 
metsätalousosastot oikeutettiin 21) tilapäiselle työvoimalle maksettavia palkkoja varten 
rahatoimistosta nostamaan ennakko varoja palkkalistan kulloinkin osoittama määrä. 

Moottoripyörän myynti. Kiinteistötoimisto oikeutettiin 22) myymään kaupunkimit-
tausosaston käytössä oleva moottoripyörä 15 000 mk:n hinnasta. 

Taloja, huoneistoja y m. koskevat kysymykset 
V:n 1950 rakennusohjelma. Kaupunginhallitus hyväksyi23) asuntotuotantokomitean 

rakennusohjelman v:ksi 1950 oikeuttaen samalla komitean tekemään laina-anomukset 
Aravalle. 

Rakennuspiirustusten hyväksyminen. Kiinteistöjohtajan hyväksyttyä asian kiireelli-
syyden vuoksi asuntotuotantokomitean laadituttamat kortteleihin n:o 714 ja 888 suun-

!) Khs 16 p. kesäk. 1 489 § ja 3 p. marrask. 2 643 §. — 2) S:n 27 p. lokak. 2 560 §. — 3) S:n 29 p. 
jouluk. 3 198 §. — 4) S:n 19 p. toukok. 1 226 §. — 5) S:n 21 p. heinäk. 1 755 §. — 6) S:n 10 p. helmik. 
:327 §. — 7) S:n 10 p. helmik. 327 §, 21 p. heinäk. 1 755 § ja 11 p. elok. 1 849 §. — 8) S:n 25 p. lokak. 
2 560 §. — 9) S:n 3 p. helmik. 282 §, 21 p. heinäk. 1 755 §, 17 p. marrask. 2 793 § ja 8 p. jouluk. 
.3 002 §. — 10) S:n 21 p. heinäk. 1 756 § ja 8 p. jouluk. 3 002 §. — S : n 11 p. elok. 1 849 §. — 1 2 ) S:n 
21 p. heinäk. 1 755 §, 29 p. ijouluk. 3 199 §. — 13) S:n 27 p. lokak. 2 560 §. — 1 4 ) S:n 22 p. kesäk. 
1 577 § ja 21 p. heinäk. 1 756 §. — 1 5 ) Khn jsto 19 p. tammik. 5 096 §. —1 6) S:n 12 p. tammik. 

,5 069 §. — 17) S:n 3 p. elok. 6 106 §. — 18) Khs 20 p. lokak. 2 469 §. — 1 9 ) Ks. v:n 1936 kunnall. ase-
tuskok. s. 97. — 20) Ks. v:n 1931 kunnall. asetuskok. s. 69. — 21) Khn jsto 9 p. helmik. 5 193 §. — 
-a2) S:n 23 p. maalisk. 5 392 §. — 23) Khs 29 p. syysk. 2 263 §. 
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niteltujen puolikunnallisten rakennusten, kortteliin 857 suunniteltujen täyskunnallisten 
rakennusten samoinkuin myös Maunulan kansanasunnot oy:n ja Helsingin kansanasun-
not oy:n suunniteltujen rakennusten piirustukset ja lähetettyä ne maistraatin vahvistet-
tavaksi kaupunginhallitus päätti1) puolestaan hyväksyä mainitun toimenpiteen. 

Kaupungin taloissa suoritettavat muutos- ja korjaustyöt. V:n 1948 yleisten töiden pää-
luokkaan kuuluvista kaupunginhallituksen käyttövaroista, niitä ylittäen, myönnettiin 
6 338: 65 mk:n lisämääräraha Sofiankatu 4:n ulkokaton korjaamista varten2), sekä ker-
tomusvuoden vastaavista käyttövaroista 40 000 mk tuuletuksen järjestämiseksi Kata-
riinankatu l:n kellarin happovarastoon 3) ja 95 000 mk uuden lämpöjohtokattilan hank-
kimiseksi taloon Tammisaarenkatu 3 4). 

Kaupunginhallitus päätti 5) kehoittaa kiinteistölautakuntaa kiireellisesti suoritutta-
maan poliisilaitoksen liikennetoimistoa varten tarkoitetun huoneiston korjaukset ja yleis-
ten töiden lautakuntaa muut tarpeelliset korjaukset laskuttamalla kustannuksilla Oy. 
Aleksanterinkatu 16—18 nimistä yhtiötä. 

Kaupunginhallitus päätti6) ilmoittaa kiinteistölautakunnalle puoltavansa periaat-
teessa Kaivohuoneen ulkoravintolan laajentamista ja korjaamista lautakunnan suunni-
telmien mukaisesti. 

Tuloa tuottamattomiin pääomamenoihin kuuluvista kaupunginhallituksen käyttö-
varoista myönnettiin7) 790 000 mk talossa Runeberginkatu 3 olevan poliisilaitoksen ase-
pajan ja -varikon entisen huoneiston kunnostamista varten asuinhuoneistoksi. 

Kaupunginhallitus päätti 8) oikeuttaa kiinteistölautakunnan ylittämään kaupungin 
talojen korjausmäärärahoja 4 370 000 mk:lla tarpeellisten muutos- ja korjaustöiden suo-
rittamista varten talossa Merimiehenkatu 43 lastenhoidonneuvolan sekä lastentarhan ja 
-seimen sijoittamiseksi taloon. Samalla kaupunginhallitus päätti oikeuttaa lautakunnan 
antamaan mainitut työt rakennustoimisto B. Svedlin oy:n tehtäväksi. 

Lasipalatsin osto. Kiinteistölautakunta oikeutettiin 9) ostamaan lasipalatsirakennus 
kaupungille 600 000 mk:n hinnasta, joka summa myönnettiin tuloa tuottamattomiin pää-
omamenoihin kuuluvista kaupunginhallituksen käyttövaroista. 

Toukolan puistotalojen rakennustöiden loppuunsaattaminen. Kaupunginhallitus päätti10) 
myöntää v:n 1948 tuloa tuottamattomien pääomamenojen käyttövaroistaan, niitä ylit-
täen, 731 271 mk Toukolan puistotalojen saunarakennuskustannusten suorittamista var-
ten sekä huomauttaa yleisten töiden lautakunnalle, että tarkoitusta varten olisi ajoissa 
ollut pyydettävä määräraha. 

Rakennusten purkaminen ja myynti. Kiinteistölautakunnan ilmoitettua seuraavien 
rakennusten olevan rappioituneisuutensa vuoksi asunnoiksi kelpaamattomia: Hertto-
niemen entinen poliisiputka, Herttoniemen huvilat n:o 12, 22 ja 23, Malmin kasarmi, 
Munkkiniemessä, Haapalahdentien varrella oleva rakennus sekä Miramar niminen Sibe-
liuksenpuistossa sijaitseva yhdistetty asuin- ja varastorakennus, kaupunginhallitus 
päätti11) pyytää maistraattia rakennussäännön 81 §:n nojalla12) määräämään yllämainitut 
rakennukset purettaviksi, Herttoniemen huvilan heti ja muut sen jälkeen, kun huoneen-
vuokralautakunta oli osoittanut niiden asukkaille uudet asunnot, riippumatta siitä, oliko 
osoitetut asunnot otettu vastaan. 

Kiinteistölautakunta oikeutettiin 13) purkamaan Fallkullan vanha tallirakennus, Hal-
tialan päärakennus, Pukinmäen vanha vasikkanavetta, Vartiokylässä oleva ns. Arabian 
saunarakennus ja Malmilla oleva ns. Lindahlin mökki sekä käyttämään rakennuksista 
saatavat käyttökelpoiset rakennusaineet tarvittavien uusien rakennusten rakentami-
seen. 

Hietalahden altaan lounaisreunassa oleva satamavalvojien vartiokoju päätettiin14) 
purkaa satamarakennusosaston toimesta. 

Kiinteistölautakunta oikeutettiin15) poistamaan Meritullintorilla, Aleksanterinkadun 
kohdalla sijaitseva vanha puurakenteinen kioski joko myymällä tai kaupungin toimesta 
purkamalla. 

!) Khs 4 p. elok. 1 804 §. — 2) S:n 24 p. helmik. 456 §. — 3) S:n 29 p. syysk. 2 272 §. — 4) S:n 
9 p. kesäk. 1 422 §. — 5) S:n 20 p. tammik. 161 — 6) S:n 17 p. maalisk. 645 §. — 7) S : n 3 p . helmik. 
287 §. — 8) S:n 20 p. lokak. 2 461 §. — 9) S:n 13 p. tammik. 104 §; ks. myös tämän kert. I osan 
s. 253. —1 0) Khs 24 p. helmik. 458 §. — " ) S:n 3 p. marrask. 2 636 §. — 12) Ks. v:n 1932 kunnall. 
asetuskok. s. 28. — 13) Khn jsto 12 p. lokak. 6 344 §. — 14) S:n 24 p. elok. 6 166 §. — 15) S:n 4 p. 
toukok. 5 629 §. 
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Edelleen kiinteistölautakunta oikeutettiin myymään huutokaupalla Myllytien ton-
tilla n:o 5 oleva rakennus sekä harkintansa mukaan myymään joko huutokaupalla tai 
tarjousten perusteella Kampin alueella olevat puurakennukset 2) purettaviksi ja paikalta 
poistettaviksi. 

Kiinteistölautakunta oikeutettiin 3) poistamaan Leppäsuon vuokra-alueella n:o 68 a 
olevat kaksi kasvihuonetta, ajoneuvovaja ja vanha tallirakennus käymälöineen joko 
myymällä ne julkisella huutokaupalla purettaviksi ja pois vietäviksi tai poistamalla kau-
pungin toimesta ja kustannuksella. 

Kiinteistötoimiston talo-osasto oikeutettiin 4) myymään Leppävaaran kartanon alu-
eella oleva ns. Ristitien asuinrakennus ilman huutokauppaa 2 000 mk:n hinnasta puretta-
vaksi ja paikalta poistettavaksi. 

Kiinteistölautakunta oikeutettiin 5) poistamaan Munkkiniemen kivinen tallirakennus 
ja sen läheisyydessä oleva asuinrakennus joko purkamalla tai myymällä julkisella huuto-
kaupalla purettavaksi ja paikalta poistettavaksi. 

Rakennustoimisto oikeutettiin 6) parhaaksi katsomallaan tavalla myymään kaupun-
gin laskuun Nukarin lastenkodin vanhan asuinrakennuksen purkamisesta ehkä saatava 
käyttökelpoinen puutavara ja muut rakennusjätteet. 

Liisankatu 27 asunto-oy :n ja kaupungin välinen sopimus. Kaupunginhallitus päätti7) 
yleisten töiden lautakunnan esityksestä antaa asiamiesosaston tehtäväksi laatia Asunto-
oy. Liisankatu 27 bostads-ab. nimisen yhtiön kanssa sopimuksen, jonka mukaan yhtiö, 
joka omistaa tontin n:o 2 korttelissa n:o 45, oikeuttaisi Helsingin kaupungin, joka omis-
taa tontin n:o 10 samassa korttelissa, pitämään viimeksi mainitun tontin lounaiskulmalla 
sijaitsevan pintavesikaivon viemärillä yhdistettynä tontin n:o 2 luoteiskulmassa sijaitse-
vaan pintavesikaivoon ja sitoutuu osallistumaan tontilla n:o 2 olevan pintavesikaivon 
sekä viemärien hoito- ja kunnossapitokustannuksiin puolella osuudella siltä osalta, missä 
tontilta n:o 10 tulevia pintavesiä virtaa. 

Lämminvesikattilan luovuttaminen vesijohtolaitokselle. Hietaniemenkadun talosta n:o 7 
poistettu käyttökelpoinen, 9 m2:n tulipintainen lämminvesikattila päätettiin 8) luovuttaa 
vesijohtolaitokselle 20 000 mk:n hinnasta. 

Palovakuutukset. Kiinteistölautakunnan esitettyä kaupungin omistaman talon Meri-
miehenkatu 43 palovakuutuksen9) lakkauttamista kaupunginhallitus päätti10) kehoittaa 
lautakuntaa muuttamaan po. vakuutuksen 6 916 000 mk:n suuruiseksi vapaakirjaksi. 

Kiinteistölautakuntaa kehoitettiin u ) lakkauttamaan 660 000 mk:n suuruinen vakuu-
tus, joka koskee huvilaa Pohjoiskaari n:o 48. 

Tilitysvuokrien perusteiden tarkistaminen. Kaupunginhallitus päätti12) muuttaa kau-
pungin omistamiin kiinteistöihin sijoitettujen virastojen ym. tilitysvuokrista tekemään-
sä13) päätöstä siten, että sen 1 ja 2 kohdissa mainitut vuokrat ja valaistuksesta perittävä 
korvaus korotetaan 2-kertaiseksi sekä lämpökustannuksista perittävä korvaus 3-kertai-
seksi. Samalla kaupunginhallitus päätti, että korotukset tulevat voimaan tammikuun 1 
p:stä 1950 lukien. 

Huoneistojen määrääminen virka-asunnoiksi. Koskelan puistokylän talonmiehen 
virka-asunnoksi päätettiin14) määrätä huoneisto n:o 33 talossa Variksenmarjapolku 5 
Taikinanmarjapolku 3:ssä olevan huoneiston n:o 15 asemesta. 

Kaupunginvaltuuston istuntosali luovutettiin vuokratta erinäisin ehdoin seuraaviin 
tarkoituksiin: Helsingin palokunnan soittokunnan konserttia varten 15); Suomen kun-
nallisen terveydenhoitoyhdistyksen vuosikokousta ja sen ruotsinkielisten kuntien neu-
vottelupäivien järjestämistä varten16); Suomen kunnallisten teurastamoiden yhdistyksen 
vuosikokousta varten17); Helsingin kansanavun käyttöön18); Suomen partiotyttöjär-
jeston juhlallisuuksiin19); Uuden Kalevalan satavuotisjuhlien orkesterin ja kuoron yh-
teisharjoituksia varten2 0); Suomen arkkitehtiliiton vuosikokousta varten21); Pohjois-

!) Khn jsto 16 p. marrask. 6 468 §. — 2) S:n 21 p. jouluk. 6 653 §. — 3) S:n 9 p. marrask. 6 448 §. — 
4) S:n 19 p. tammik. 5 098 §. — 5) S:n 23 p. maalisk. 5 393 §. — 6) S:n 21 p. syysk. 6 268 §. — 7) Khs 
24 p. helmik. 474 §. — 8) Khn jsto 7 p. syysk. 6 218 §. — 9) Ks. v:n 1947 kert. I osan s. 80. —1 0) Khs 
7 p. huhtik. 826 §. — u ) S:n 2 p. kesäk. 1 357 §. — 12) S:n 12 p. toukok. 1 157 §. — 13) Ks. v:n 1943 
kunnall. asetuskok. s. 220. — 14) Khs 23 p. maalisk. 678 §. —1 5) S:n 7 p. huhtik. 800 §. —1 6) S:n 10 p. 
helmik. 314 § ja 28 p. huhtik. 998 §. — 17) Khn jsto 6 p. huhtik. 5 511 §. —1 8) Khs 3 p. maalisk. 
506 §. —19) S:n 13 p. lokak. 2 394 § ja 20 p. lokak. 2 453 §. — 20) S:n 10 p. helmik. 320 §. —2 1) Khn 
jsto 6 p. huhtik. 5 501 §. 
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maisen puutarhanäyttelyn järjestelytoimikunnan käyttöön1); Helsingissä toimivan 
ranskankielisen lastenkoulutoiminnan tukemiseksi järjestettävää juhlatilaisuutta var-
ten 2) ; sekä Suomen ritarihuonekokouksen lopettajaisjuhlaa varten3). 

Lisäksi luovutettiin kaupunginvaltuuston istuntosali 2 500 mk:n vuokrasta erinäisin 
ehdoin seuraaviin tarkoituksiin: Oy. Yleisradio ab:lle pohjoismaista viihdekonserttia ja 
sen harjoitusta varten4); sekä radio-orkesterin viihdekonserttia varten 5). 

Vielä vuokrattiin kaupunginvaltuuston istuntosali 3 000 mk:n vuokrasta erinäisin 
ehdoin seuraaviin tarkoituksiin: Pohjola-norden yhdistykselle sen 25-vuotisjuhlaa var-
ten 6); sekä Suomen filmiteollisuus oy:lle Helsinki-aiheisen lyhytelokuvan eräiden koh-
tausten filmaamista varten 7). 

Lämpökeskuksen rakentaminen Maunulaan. Kaupunginhallitus päätti 8) oikeuttaa 
Maunulan kansanasunnot oy:n rakentamaan piirustusten mukaisen lämpökeskuksen 
Koivikkotien ja Peltotien välille sekä kehoittaa kiinteistölautakuntaa huomioimaan läm-
pökeskuksen sijoituksen laadittavassa asemakaavassa. 

Helsingin perheasunnot oy:n rakennusten vuokrat. Helsingin perheasunnot oy:n vuok-
ralaisten pyydettyä, että yhtiön rakennuksissa olevien asuntojen vuokria ei korotettaisi 
sillä perusteella, että niiden kaikkien olisi katsottava valmistuneen v. 1947, jolloin perus-
vuokria ei valtioneuvoston päätöksen mukaan ole korotettava, kaupunginhallitus päätti9) 
kehoittaa yhtiön johtokuntaa marraskuun 1 p:stä lähtien perimään yhtiön rakennuksissa 
olevista huoneistoista perusvuokran suuruisen vuokran alennettuna 15 %:lla sekä koro-
tettuna 20 %:lla ja lisättynä lämmityskustannuksilla. 

Maunulan pihojen kunnostaminen. Kaupunginhallitus päätti10) ehdollisesti merkitä 
v:n 1950 talousarvioehdotukseensa 2 milj. mk. suuruisen määrärahan Maunulan pien-
asunnot oy:n tonttien pihamaiden kunnostamiseen sekä kehoittaa kiinteistölautakuntaa 
laadituttamaan uuden suunnitelman, minkä mukaan noin kolmannes pihamaista saatai-
siin kunnostetuksi yllä mainitulla määrärahalla. 

Malminkadun 5 :ssä olevan autosuojan käyttö. Merkittiin n ) tiedoksi maistraatin päätös, 
jolla maistraatti oikeutti rakennustoimiston käyttämään Malminkadun 5:ssä sijaitsevaa 
autosuojaa sen nykyisessä kunnossa v:n 1952 loppuun. 

Kauppahallit. Yleisten töiden pääluokkaan kuuluvista käyttövaroistaan kaupungin-
hallitus myönsi 1 286 000 mk Etelärannan kauppahallin sähköjohtimien uusimista var-
ten12) sekä 324 000 mk Kasarmitorin hallin kattilahuoneen muutostöitä varten13). 

Kioskin siirtäminen. V:n 1948 yleisten töiden pääluokkaan kuuluvista käyttövarois-
taan, niitä ylittäen, kaupunginhallitus myönsi14) 31 079 mk:n lisämäärärahan Helsingin-
kadun ja Kaarlenkadun risteyksessä olevan kioskin siirtämistä varten. 

Bensiininjakelurakennuksen myynti. Kaupunginhallitus päätti15), että Toukolassa 
Hämeentien varrella oleva bensiininjakelurakennus kaikkine laitteineen luovutetaan kiin-
teistötoimiston hallintaan ja että kiinteistölautakunta oikeutetaan myymään sanottu 
rakennus laitteineen Oy. Nobel-standard ab:lle 150 000 mk:n hinnasta, joka on makset-
tava käteisellä kauppakirjaa allekirjoitettaessa. 

Puhelinkioskityypin hyväksyminen. Kaupunginhallitus päätti16) hyväksyä Helsingin 
puhelinyhdistyksen ehdottaman uuden puhelinkioskityypin otettavaksi käytäntöön lii-
tosalueella. 

Esplanaadikappelin vuokran alentaminen. Kiinteistölautakunta oikeutettiin 17) alen-
tamaan Esplanaadikappelin vuokran v:lta 1948 350 000 mk:sta 225 000 mk:aan. 

Kalliosuojat. Palolautakunnan esitettyä kalliosuojien tyhjentämistä asukkaista kau-
punginhallitus päätti18) 

1) kehoittaa kiinteistölautakuntaa huolehtimaan siitä, että lautakunnan päätöstä, 
jossa kiellettiin alaikäisten tilapäinenkin majoittaminen kalliosuojiin ja määrättiin kaik-
kien tulenarkojen aineiden poistaminen kalliosuojista, noudatettaisiin, 

2) kehoittaa kiinteistölautakuntaa huolehtimaan siitä, että muut kalliosuojat, paitsi 
Katajanokan kalliosuoja, mahdollisimman pian tyhjennettiin asukkaista ja että 

!) Khn jsto 14 p. syysk. 6 230 §. — 2) Khs 20 p. lokak. 2 452 §. — 3) S:n 3 p. maalisk. 501 §. — 
4) S:n 17 p. marrask. 2 775 §. — 5) S:n 24 p. marrask. 2 865 §. — 6) S:n 15 p. syysk. 2 097 §. —7) Khn 
jsto 14 p. syysk. 6 231 §. — 8) Khs 17 p. marrask. 2 794 §. — 9) S:n 13 p. lokak. 2 418 §. —1 0) S:n 
20 p. lokak. 2 468 §. — S:n 22 p. jouluk. 3 153 §. —1 2) S:n 21 p. heinäk. 1 775 §. —1 3) S:n 15 p. syysk. 
2 108 §. — 14) S:n 13 p. tammik. 115 §. — 15) S:n 23 p. maalisk. 700 §. —16) S:n 29 p. syysk. 2 249 § — 
i7) S:n 13 p. tammik. 105 §. — 1 8) S:n 7 p. heinäk. 1 705 §. 
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Katajanokan suojaa sen jälkeen käytettiin ainoastaan asosiaalisten majoitukseen, 
sekä 

3) kääntyä huoneen vuokralautakuntien puoleen pyytäen, että kalliosuojissa asuville 
perheille mahdollisimman pian osoitettaisiin asunnot. 

Kaupunginhallitus päätti x) myöntää yleisten töiden pääluokkaan kuuluvista käyttö-
varoistaan kiinteistötoimiston talo-osaston käytettäväksi merkki- ja vara valojen asenta-
miseksi ja kipsoniittiseinien rakentamiseksi kalliosuojiin 1 340 000 mk sekä oikeuttaa 
lautakunnan palkkaamaan kalliosuojiin tarvittavan määrän palovartijoita käyttäen tar-
koitukseen kiinteistömenojen talo-osastoon kuuluvia Kalliosuojien Tilapäisen työvoiman 
määrärahoja, niitä ylittäen. 

Erottajan kalliosuojan majoituspaikkojen lisäämistä varten myönnettiin 2) yleisten 
töiden pääluokkaan kuuluvista kaupunginhallituksen käyttövaroista, niitä ylittäen, 
200 000 mk. 

. Kaupunginhallitus päätti3) Koulumatkailutoimisto oy:n esityksestä, että Kataja-
nokan kalliosuojan majapaikka saatiin pitää suljettuna muina arkipäivinä 8—16 välisenä 
aikana paitsi lauantaisin ja aattoina kello 8—14 sekä sunnuntaisin ja pyhäpäivinä 2 tun-
nin ajan ollen kuitenkin oleskelu majapaikassa sen suljettuna ollessa sallittu todistetta-
vasti sairaille sekä yötyössä käyville majapaikan asukkaille. 

Kaupunginhallitus päätti 4) oikeuttaa yleisten töiden lautakunnan antamaan Erotta-
jan kalliosuojan sisäänkäytävän uudelleen suunnittelun professori A. Aallolle tavanmu-
kaisesta arkkitehtipalkkiosta. 

Talojen juhlavalaistus uudenvuodenpäivänä. Kaupunginhallitus päätti 5) kehoittaa 
kaikkia kaupungin virastoja ja laitoksia, jotka sijaitsevat kaupungin omistamissa taloissa, 
huolehtimaan siitä, että tammikuun 1 p:nä 1950 sytytetään kaikissa huoneissa lamput 
pimeän tullessa ja pidetään palamassa kello 22:een saakka. 

10. Yleisiä töitä koskevat asiat 

Rakennustoimiston työvoima. Rakennustoimiston talorakennusosaston palvelukseen 
olympiakisojen aiheuttamia töitä varten sallittiin6) toistaiseksi palkata kaksi tilapäistä 
arkkitehtia, joiden palkat suoritetaan kaupunginhallituksen käyttövaroista olympiakiso-
jen järjestelyä varten. Edelleen yleisten töiden lautakunta oikeutettiin7) palkkaamaan 
ylimääräinen arkkitehti rakennustoimiston talorakennusosastolle sekä jatkuvasti pitä-
mään tilapäinen insinööri katurakennusosaston palveluksessa. 

Yleisten töiden lautakunta oikeutettiin 8) tilapäisesti ottamaan lisää noin 60 työnteki-
jää talorakennusosaston palvelukseen, saaden osaston työntekijämäärä nousta enintään 
680:een. Samalla kehoitettiin lautakuntaa harkitsemaan, minkälaisiin toimenpiteisiin 
olisi ryhdyttävä, jotta talorakennusosaston palveluksessa olevaa työntekijämäärää voi-
taisiin täysin tehokkaasti käyttää. Vielä oikeutettiin 9) rakennustoimiston katurakennus-
osasto lisäämään tilapäisesti työläismääräänsä tarpeen mukaan enintään 400 miehellä. 

Kaupunginhallitus päätti10) valtuuttaa yleisten töiden lautakunnan korottamaan, 
mikäli se katsottiin aiheelliseksi, työmäärärahasta palkatun tilapäiseen työvoimaan ver-
rattavan kuukausipalkkaisen henkilökunnan palkat tilapäisen työvoiman palkkojen ta-
solle helmikuun 1 p:stä lukien. Edelleen kaupunginhallitus päätti antaa tilisääntökomi-
tean tehtäväksi talousarvioasetelman yhteydessä laatia ehdotus yhtenäisiksi normeiksi, 
joiden perusteella palkkojen sisällyttäminen joko työmäärärahojen tai tilapäisen työvoi-
man tileille oli suoritettava, minkä jälkeen asia palautettaisiin palkkalautakunnalle lopul-
lisen ehdotuksen tekemistä varten. Tilisääntökomitean oli määräyksiä laatiessaan otet-
tava huomioon, että työmäärärahoista palkatun henkilökunnan palkkaus olisi saatava 
kiinteämmälle kannalle kuin tähän asti oli ollut, ja että asianomaisten viranhaltijoiden 
palkkausta järjesteltäessä oli otettava huomioon kulloinkin kysymyksessä olevan työn 
kustannusten selville saaminen. 

!) Khs 29 p. syysk. 2 264 §. — 2) S:n 22 p. jouluk. 3 139 §. — 3) S:n 1 p. syysk. 2 023 §. — 4) S:n 
13 p. lokak. 2 413 §. —5) S:n 29 p. jouluk. 3 174 §.*—6) S:n 27 p. tammik. 221 §. — 7 ) S:n 24 p. helmik. 
476 §. — 8 ) S:n 7 p. huhtik. 843 §. — 9) S:n 19 p. toukok. 1 246 §. — 1 0 ) S:n 22 p. syysk. 2 201 §. 
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