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katujen nimistöä1), alueiden varaamista pienteollisuutta varten2), kuljetus- ja liikenne-
maksuja3) , jalankulkijoiden suojateiden merkitsemistä4), rakennussuunnitelmien laati-
mista, muuttamista ym.5), Riksi levyt osakeyhtiön verovalitusta 6), vesi- ja viemärijoh-
tojen rakentamista7), leikki- ja urheilukenttiä8), liitosalueiden asemakaavaehdotuk-
sia9), historiallisen kaupunginosan perustamista10), Otaniemen vesikysymystä11), 
hautausmaaksi soveltuvan alueen varaamista Helsingin vapaa-ajattelijat yhdistykselle12), 
tonttien myymistä rautatieläisten omakotirakennuksia varten13), Somerontien tonttien 
n:o 10—12 rakentamista14), eräiden vilkasliikenteisten paikkojen liikenteen järjestely-
jä1 5) , puistikoiden kunnostamista16), katujen leventämistä17), katujen ja alueiden eris-
tämistä urheilukilpailujen ajaksi18), rakennusoikeuden laajentamista tai kieltoa19), 
Puodinkylän muinaislinna-alueen lunastamista20), eduskuntatalon edustalla olevan hiekka-
kentän muuttamista nurmikentäksi 21), kauppa-alusten korjaus- ja telakoimismahdolli-
suuksien parantamista 22), linja-autoaseman laajentamista 23), liitosalueella käytäntöön 
otettavaa katukilpimallia 24), jousiammunta-alueen varaamista2 5), kouluratsastusratojen 
sijoittamista26), kaupungin maille rakennettujen it-pattereiden poistamista27), vuokra-
autojen tilausjärjestelmän uudistamista28), suojakatosten rakentamista suurimmille 
raitiotieasemille 29), asunto- j a tonttipolitiikan tehostamista 30), Helsingin maalaiskunnan 
alueella voimassa olevien rakennussuunnitelmantakaisten määräysten muuttamista3 1), 
liitosalueiden vedensaantia ja viemäröimistä 32), liikennelaitoksen yleistä liikennesuun-
nitelmaa33), Espoon kunnan rakennustarkastusta3 4), Laajasalossa sijaitsevan Norr-
Jollaksen tilan palstoitussuunnitelmaa35), eräiden pohjoisten liitosalueiden nimikysy-
mystä3 6), Malmin lentokentän uhkasakkomääräyksiä 37), lasten mäenlaskusta aiheutu-
vien liikenneonnettomuuksien torjumista3 8), kaupungin ulospääsyteiden leventämistä ja 
polkupyöräteiden ja jalkakäytävien rakentamista39), sekä Pitäjänmäen sankarihaudan 
ottamista kaupungin hoitoon 40). 

Lisäksi annettiin suuri joukko lausuntoja, jotka koskivat asemakaavoja, niiden muu-
toksia ja niitä vastaan tehtyjä muistutuksia, kortteleiden korkeussuhteita, raitiotie-, 
omnibus- ja linja-autoliikennettä, ajonopeuden määräämistä, liikennemerkkien ja vuokra-
autoasemien sijoittamista, pysäköintiä, polkupyörätelineiden pystyttämistä, liikennelu-
pia, liikenteen rajoittamista yhdensuuntaiseksi, katujen sulkemista liikenteeltä, liiken-
teen järjestelystä aiheutuneita katutöitä sekä lukuisia muita liikennekysymyksiä. 

Urheilu- ja retkeilylautakunnalle annettiin 41) lisäksi lausunto Pakilan urheilukentän 
laajentamisesta. 

6. Kiinteistötoimiston kaupunkimittausosaston toimialaan kuuluvat asiat 
Tonttijakokartat. Kaupunginhallitukselle päätettiin puoltaa seuraavia kortteleita 

koskevien tonttijakokarttojen hyväksymistä: 2. kaupunginosan korttelia n:o 36 42), 
Kiint. lautak. 30 p. tammik. 207 §, 6 p. helmik. 275 §, 27 p. maalisk. 645 §, 31 p. heinäk. 

1 407 §. — 2) S:n 30 p. tammik. 212 §, 27 p. helmik. 439 ja 440 §. — 3) S:n 6 p. helmik. 277 §, 
27 p. helmik. 432 §, 5 p. huhtik. 712 §, 22 p. toukok. 1 064 §, 22 p. toukok. 1 065 §, 3 p. hei-
näk. 1 306 §, 31 p. heinäk. 1 408 §, 14 p. elok. 1 448 §, 4 p. syysk. 1 586 §, 25 p. syysk. 
1 744 §. — 4) S:n 13 p. helmik. 331—333 §. — 5) S:n 13 p. helmik. 336 §, 27 p. maalisk. 640 ja 641 §, 
15 p. toukok. 1 012 §. — 6) S:n 13 p. helmik. 342 §. — 7) S:n 20 p. helmik. 386 §, 20 p. maalisk. 599 §, 
4 p. syysk. 1 583 §, 9 p. lokak. 1 840 §, 18 p. jouluk. 2 285 §. — 8) S:n 20 p. helmik. 389 §, 27 p. 
helmik. 437 §, 20 p. maalisk. 593 §, 3 p. huhtik. 689 §, 15 p. toukok. 1 022 §, 17 p. heinäk. 
1 358, 1 363 §, 31 p. heinäk. 1 401 §, 14 p. elok. 1 445 §, 4 p. syysk. 1 582 §, 2 p. lokak. 
1 785 §. — 9) S:n 27 p. helmik. 430 §, 14 p. elok. 1 449 §, 6 p. marrask. 2 018 §. —1 0) S:n 27 p. 
helmik. 431 §. — S:n 13 p. maalisk. 545 §, 23 p. lokak. 1 924 §. — 12) S:n 20 p. maalisk. 
591 §. — 13) S:n 20 p. maalisk. 596 §. — 14) S:n 20 p. maalisk. 597 §. — 15) S:n 3 p. huhtik. 
690 §, 9 p. tammik. 45 §, 24 p. huhtik. 840 §, 19 p. kesäk. 1 262 §, 31 p. heinäk. 1 414 §, 28 p. 
elok. 1521 §, 11 p. syysk. 1 642 §. — 16) S:n 24 p. huhtik. 841 §, 8 p. toukok. 958 §, 18 p. 
syysk. 1 689 §, 9 p. lokak. 1 832 ja 1 836 §. — 17) S:n 24 p. huhtik. 842 §, 19 p. kesäk. 1 264 §, 
2 p. lokak. 1 787 §.— 18) S:n 24 p. huhtik. 837 ja 838 §. — 19) S:n 24 p. huhtik. 843 §, 22 p. toukok. 
1 060 §. — 20) S:n 8 p. toukok. 950 §. — 21) S:n 15 p. toukok. 1 010 §. — 22) S:n 30 p. toukok. 
1 108 §. — 23) S:n 5 p. kesäk. 1 166 §. — 24) S:n 5 p. kesäk. 1 167 §. — 25) S:n 5 p. kesäk. 
1 176 §. — a«) S:n 19 p. kesäk. 1 263 §. — 27) S:n 3 p. heinäk. 1 308 §. — 28) S:n 3 p. heinäk. 
1 309 §. —29) S:n 31 p. heinäk. 1 405 §. — 30) S:n 31 p. heinäk. 1 410 §. —3 1) S:n 31 p. heinäk. 
1 412 §. — 32) S:n 14 p. elok. 1 451, 1 454, 1 456 ja 1 458 §, 28 p. elok. 1 522 §. — 33) S:n 14 p. 
elok. 1 459 §. —- 34) S:n 18 p. syysk. 1 688 §. — 35) S:n 25 p. syysk. 1 745 §. — 36) S:n 9 p. 
lokak. 1 838 §. — 37) S:n 16 p. lokak. 1 880 §. — 38) S:n 20 p. marrask. 2 101 §. — 39) S:n 4 p. 
jouluk. 2 210 §, 11 p. jouluk. 2 237 §. — 40) S:n 11 p. jouluk. 2 239 §. — 41) S:n 6 p. maalisk. 
490 §. _ 42) S : n 30 p l o k a k ! 9 7 6 § 
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3. kaupunginosan korttelia n:o 541), 7. kaupunginosan korttelia n:o 183 2), 10. kaupun-
ginosan korttelia n:o 275 3), 1 1. kaupunginosan korttelia n:o 312 4), 12. kaupunginosan 
korttelia n:o 3595), 14. kaupunginosan korttelia n:o 525 6), 16. kaupunginosan kortteleita 
n:o 727 ja 734 7), 25. kaupunginosan korttelia n:o 872 8), 30. kaupunginosan kortteleita 
n:o 30005, 30009, 30010, 30021, 30024, 30054, 30056 ja 300599), sekä 46. kaupungin-
osan kortteleita n:o 4, 14 ja 1610). 

Matkailijakartta. Merkittiin11), että uusi varsinainen matkailijakartta suomen- ja 
ruotsinkielisine liitteineen oli painettu ja vähittäismyyntihinnaksi määrätty 100 mk. 

Kuljetusten suorittaminen yksityisautolla. Kaupunkimittausosasto valtuutettiin12) 
ottamaan töihin sellainen mies, joka mittaustöiden lisäksi suoritti omalla henkilö- tai 
pakettiautollaan osaston henkilö- ja kalustonkuljetuksia. Kaupunginhallitus alisti myö-
hemmin päätöksen harkittavakseen. 

Käyttövarat. Lautakunnan käyttövaroista myönnettiin vuoden kuluessa vuosiloma-
korvauksia ja sairausavustuksia. 

Esityksiä kaupunginhallitukselle tehtiin asioista, jotka mm. koskivat: Mellunkylän 
eräiden tilojen palstoitusta13), maanvaihtoa14), tontinmittaus-ym. toimitusten kustan-
nuksia koskevan taksan korottamista 15), kaupungingeodeetin tehtävistä suoritettavan 
taksan korottamista16), erästä maanjakosuunnitelman laatimista perinnön jakoa varten17), 
kaupunkimittausosaston vanhan auton myyntiä ja uuden ostamista18), Turun maanjako-
oikeuden tuomiota Vartiokylän vesialueen ja vesijättömaiden jaosta19), määrärahan myön-
tämistä matkailijakarttojen ja niiden liitteiden laatimiseen 20), poikkeuksien myöntämistä 
rakennuskiellosta v:n 1951 loppuun 31. kaupunginosan etelä- ja keskiosan sekä 30. kau-
punginosan asemakaava-alueella21), mittausmies P. Papusen velvoittamista suorittamaan 
takaisin kaupungilta saamansa apurahan 22), Puhelinyhdistyksen anomusta saada painat-
taa kaupungin kartta puhelinluetteloon23) sekä maankoetustankojen myymistä Lappeen-
rannan rakennustoimistolle 24). 

Lausuntoja kaupunginhallitukselle annettiin mm. asioista, jotka koskivat: karttojen 
valmistamista ym. tehtävien suorittamista liitosalueen kyläteitä kunnanteiksi otettaes-
sa 2 5), kaupungin edustusta kyläteiden hoitokunnissa 26), Seurasaaren kartan painattamis-
ta27) sekä Ryttylän koulukodin alueen läpi kulkevien teiden muuttamista 28). Lisäksi an-
nettiin suuri joukko lausuntoja, jotka koskivat eri maanmittaustoimituksia, kuten loh-
komista, palstoitusta, tilusvaihtoa ym. 

7. Kiinteistötoimiston talo-osaston toimialaan kuuluvat asiat 

Kaupungin virastojen ja laitosten huoneistot. Joko muilta vuokratuista tai kaupungin 
itsensä omistamista huoneistoista luovutettiin kaupungin virastoja ja laitoksia varten 
huoneistoja seuraavasti: 

Kaupunginvaltuuston päätöksen mukaisesti päätettiin 29) vuokrata lasten päiväkotia 
varten Kiinteistö oy. Kirstinkatu 12 nimiseltä yhtiöltä 210 m2:n suuruinen huoneisto 
kaupungin valtuuston määräämin ehdoin. 

Ehrensvärdintie 31—33:ssa sijaitsevan lastentarha Päivölän vuokrasopimusta jatket-
tiin 30) kesäkuun 1 p:stä lähtien 6 kuukautta 2 kuukauden irtisanomisajoin 20 000 mk:n 
kuukausivuokrasta. 

Vuorimiehenkatu 12-nimisen yhtiön ja kaupungin väliseen lastentarha Toimelan vuok-
rasopimukseen merkittiin31), että vuokrasopimus jatkui kesäkuun 1 p:stä 6 kuukauden 

Kiint. lautak. 6 p. maalisk. 500 §. — 2) S:n 11 p. jouluk. 2 243 §. — 3) S:n 20 p. helmik. 
397 §. — 4) S:n 30 p. lokak. 1 977 §. — 5) S:n 5 p. kesäk. 1 177 §. — 6) S:n 11 p. jouluk. 2 242 §. — 
7) S:n 30 p. lokak. 1 978 §. — 8) S:n 30 p. tammik. 227 §. — 9) S:n 25 p. syysk. 1 747 §, 2 p. 
lokak. 1 791 §, 23 p. lokak. 1 929 ja 1 930 §, 6 p. marrask. 2 019 §, 27 p. marrask. 2 164 §, 11 p. 
jouluk. 2 244 §, 27 p. jouluk. 2 318 §. — 10) S:n 5 p. kesäk. 1 178 §, 3 p. heinäk. 1 316 §, 13 p. 
marrask. 2 056 §. — 1X) S:n 3 p. huhtik. 693 §. —1 2) S:n 2 p. toukok. 900 §, 15 p. toukok. 1 025 §. — 
13) S:n 30 p. tammik. 225 ja 226 §. — 14) S:n 6 p. maalisk. 500 §. — 15) S:n 3 p. huhtik. 691 §. — 
16) S:n 3 p. huhtik. 692 §. — 17) S:n 3 p. huhtik. 694 §. — 18) S:n 3 p. huhtik. 695 §, 17 p. 
huhtik. 802 §. — i») S:n 24 p. huhtik. 848 §. — 20) S:n 15 p. toukok. 1 024 §. — 21) S:n 14 p. 
elok. 1 464 §. — 22) S:n 16 p. lokak. 1 886 §. — 23) S:n 27 p. marrask. 2 163 §. — 24) S:n 27 p. 
marrask 2 165 §. — 25) S:n 16 p. tammik. 98 §. — 26) S:n 2 p. toukok. 898 §. — 27) S:n 2 p. 
toukok. 899 §. — 28) S:n 4 p. jouluk. 2 212 §. — 29) S:n 18 p. syysk. 1 665 §; ks. tämän kert . 
I osan s. 59. — 30) S:n 13 p. maalisk. 551 §. — 31) S:n 13 p. maalisk. 552 §. 


