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Yksityismetsälain mukainen v:n 1950 hakkuuilmoitus päätettiin (28.5. 916 §) 
lähettää metsänhoitolautakunnalle. 

Liitolentoharjoitukset. Helsingin Ilmailuyhdistykselle myönnettiin (5.2. 
244 §) lupa järjestää Lauttasaarenaelällä ja Vanhankaupunginlahdella liito-
lentoharjoituksia. 

Kalastusoikeuksia vesialueisiin myönnettiin (8.1. 29 §, 15.1. 90 §, 29.1. 
196 §) määrätystä korva-uksesta vuod^ aikana kolmessa tapauksessa. 

Variksien ampumislupia myönnettiin (19.2. 337 §, 12.3. 469 §) vuoden alku-
puolella kahdessa tapauksessa. Myöhemmin kaupunginmetsä lihoi ta ja oikeutettiin 
(19.3. 519 §) myöntämään ampumisluvat, mikäli ei ilmennyt poikkeuksellisia 
tapauksia, joissa lupa olisi ollut evättävä. 

Lupa jäniksien ampumiseen siirtolapuutarha-alueilta myönnettiin (2.4. 
568 §, 5.11. 1824 §, 17.12. 2162, 2163 ja 2165- §) viidessä tapauksessa. 

Soran jakelu. Hyväksyttiin (22.1. 139 §) uusi hinnasto otettavaksi käytän-
töön luovutettaessa soraa kaupungin sorakuopista. Soran ja hiekan ottoon myön-
nettiin (18.6. 1078 §, 1.10. 1583 §) lupa kahdessa tapauksessa. 

Kivien louhintaan myönnettiin (28.5. 915 §,2.7. 1183 ja 1184 §, 2.8. 
1236 §, 22.10. 1731 §, 5.11. 1825 §) vuoden aikana useita lupia. 

Merikaislan niittämiseen Iso-Huopalahden länsirannalta myönnettiin (4.6. 
982 §) yhdessä tapauksessa lupa 5 000 mk:n korvauksesta. 

Lupa bitumiastioiden puhdistamiseen. Somopuriste -nimiselle toiminimelle 
myönnettiine(27.8. 1364 %) erinäisin ehdoin lupa puhdistaa polttamalla bitu-
miästioita Östersundomiin vievän tien varrella olevassa sorakuopassa. 

Esityksiä tehtiin kaupunginhallitukselle asioista, jotka mm. koskivat: 
Vanhankaupunginlahden rauhoitetun kalaveden etelärajan muuttamista (15.1. 
87 §), kunnanmetsälautakunnan tehtävien hoitoa (15.1. 88 §), ns. puhelinnos-
totilin järjestämistä Leppävaaran postitoimistoon (22.1. 140 §), Pakilassa 
olevan vanhan saunarakennuksen purkamista (8.10. 1638 §) sekä Hirvihaaran 
kartanon metsäpalovakuutuksia (5.11. 1826 §). 

Lausuntoja annettiin kaupunginhallitukselle asioista, jotka mm. koskivat: 
työttömyystöiden suunnittelua ja tarvetta (8.1. 27 §), korvauksen hakemista 
eräille pika-asutuslain nojalla pakkolunastetuille alueille jääneistä arvo-
puista (15.1. 89 §), lastensuojelulautakunnan esitystä Bengtsårin tilalle 
tarpeettoman halkoerän myynnistä (12.3. 470 §), eräiden vesialueiden vuokraa-
mista ja rauhoittamista kevätkalastukselta (30.4. 747 §) sekä esikaupunki-
alueella sijaitsevien metsien ja metsäisten tonttien siivousta (10.9. 1448 §). 

5. Kiinteistötoimiston asemakaavaosaston toimialaan kuuluvat asiat 

Asemakaavan- ja tonttijaon muutokset. Kaupunginhallitukselle päätettiin 
vuoden aikana puoltaa lukuisia asemakaavan- ja tonttijaon muutoksia, jotka 
on lähemmin selostettu tämän kertomuksen I osan sekä kaupunginhallituksen et-
tä -valtuuston käsittelemien asemakaavakysymysten kohdalla. 

Asemakaavaehdotukset. Päätettiin puoltaa kaupunginhallitukselle Haagan 
alueen asemakaavaehdotusta ja viemäröimissuunnitelmaa (17.9. 1495 §, 17.12. 
2170 §). 

Lopullisen asemakaavan pohjaksi päätettiin puoltaa asemakaavaehdotuksia, 
jotka koskivat Herttoniemen itäistä asuntoaluetta (16.4. 661 §), Etelä-Kaare-
lan aluetta (15.5. 814 §, 8.10. 1643 §), Viikinmäelle Helsingintien varrelle 
suunniteltua varastoaluetta (20.8. 1335 §). Oulunkylän aluetta (27.8. 1366 §) 
sekä Malmin-Tapanilan aluetta (3.9. 1409 §;. 

Kortteleiden korkeussuhteet. Lautakunta päätti puoltaa kaupunginhallituk-
selle asemakaavaosaston laatimien, seuraavia kortteleita koskevien korkeusta-
so piirustusten vahvistamista: 1. kaupunginosan korttelia n: o 21 (17.12.2171 §); 
6. kaupunginosan korttelia n:o 227 (8.10. 1642 §); 7. kaupunginosan korttelia 
n:o 183 (2.8. 1240 §); 11. kaupunginosan korttelin nso 312 tonttia n:o 11 
(8.10. 1644 §)? 14. kaupunginosan korttelia n:o 525 (8.1. 35 §); 15. kaupun-
ginosan korttelia nso 611.(1 .10. 1589 §); 16. kaupunginosan kortteleita n:o 
717 ja 720 (8.1. 32 §, 22.1. 145 §, 28.5. 925 §)? 23. kaupunginosan korttelia 
nro 677 (2.8. 1241 §); 24. kaupunginosan kortteleita n:o 950-953 (2.4. 576 §, 



65 4· Kiintei stölautakunta 

17.9. 1497 §); 25. kaupunginosan kortteleita n:o 815, 858, 859a, 860, 871 ja. 
872 (22.1. 144 §, 2.4. 577 §, 12.11. 1892 §); 30. kaupunginosan kortteleita 
n:o 30005-30007, 30010-30012. 30044. 30050, 30054, 30059 ja 30061 (8.1. 34 §, 
10.12. 2103 §, 17.12. 2172 §) sekä 81. kaupunginosan kortteleita nso 121-126 
(12.2. 299 §). 

Katujen poikkileikkaukset. Päätettiin kaupunginhallitukselle puoltaa katu-
jen poikkileikkausehdotuksia, jotka koskivat Sturenkadun ja Kustaa Vaasantien 
välistä Hämeentien osaa (12.2. 300 §) sekä Korkeavuorenkadun ja Erottajan au-
kion välistä Etel. Esplanaadikadun osaa (29.10. 1775 §). 

Intiankadun ja Koskelantien risteyksen itäpuolisen alueen järjestäminen 
asuntoalueeksi. Asemakaavaosaston tehtäväksi päätettiin (22.1. 152 §) antaa 
tutkia, mitä mahdollisuuksia oli Koskelantien ja Intiankadun risteyksen itä-
puolisen maaston asemakaavoittamiseen ja alueen järjestämiseen asuntoalueek-
si, sekä laatia alustava asemakaavaehdotus. 

Liikennelaskenta. Yleisasemakaavatyölle tarpeellinen liikennelaskenta pää-
tettiin (22.10. 1732 §) toimittaa lokakuun 23-26 p:nä 24 laskentapaikassa, 
jotta saataisiin selville ulosmeno-, sisääntulo- ja läpikulkuliikenteen ja-
kautuminen eri väylille, liikenteen kasvu viimeisten kymmenen vuoden aikana 
sekä kaupunkiliikenteen jakautumisen ja tapaturmien suhteellisen lukumäärän 
mahdolliset muutokset. 

Etelärantatien katuvalo- ja raitiotiepylväiden sähkölaitoksella laadittu 
sijoitussuunnitelma hyväksyttiin (8.10. 1645 §). 

Liikennelaitoksen tarkastuskoppi. Liikennelaitokselle myönnettiin (29.1. 
202 §, 12.2. 301 §) lupa siirtää Runebergin- ja Lutherinkadun kulmauksessa 
olevassa puistikossa sijainnut tarkastuskoppinsa Etel.Rautatiekadun pohjoi-
selle jalkakäytävälle. 

Tienteko-oikeus myönnettiin (4.6. 984 §) asuntopalstan omistajalle yhdes-
sä tapauksessa. 

Esityksiä tehtiin kaupunginhallitukselle asioista, jotka mm. koskivat: ka-
tujen nimistöä (8.1. 36 §, 15.1. 92 §, 22.1. 146 §, 20.8. 1333 §, 1.10. 
1588 §, 8.10. 1648 §), Ulfäsan huvilan osoitteen vahvistamista (12.2. 295 §), 
erään Pitäjänmäen tilapäisluontoisen tien siirtämistä (18.6. 1085 §), alue-
vaihdon suorittamista Helsingin Yliopiston kanssa,(25.6. 1130 §) sekä Arka-
dian aukion liikennejärjestelyn toteuttamista (24.9. 1548 §). 

Lausuntoja kaupunginhallitukselle annettiin asioista, jotka mm. koskivat: 
kaupungin osallistumista Koivumäen asuntoalueen kuivatus suunnit elmiin (8.1. 
33 §), vuokra-alueiden lunastamisen jouduttamista (15.1. 91 §), kelkkamäkien, 
uimarantojen sekä leikki- ja urheilukenttien järjestämistä (15.1. 98 §, 12.2. 
302 §, 19.2. 343 §, 19.3. 521 §, 19.11. 1944 3.12. 2044 §), liikennetur-
vallisuuden tehostamista (22.1. 147 §, 12.2. 296 §, 27.8. 1367 §), kuvanveis-
tonäyttelyn järjestämistä Esplanaadin puistoon (22.1. 150 §), liitosalueen 
tieoloja (29.1. 201 ja 205 §, 19.3. 522 ja 523 §, 2.4. 574 §, 4.6. 983 §, 
29.10. 1769 §, 3.12. 2048 §, 17.12. 2168 §), vesijohto- ja viemäröimistöitä 
(29.1. 206 §, 19.2. 341 §, 16.4. 663 §, 1.10. 1-591 §, 17.12. 2173 §), Taivas-
kallion kunnostamista (12.2. 290 §), kadunnimistön muutoksia (12.2. 293, 294 
ja 298 §, 19.2. 340 §, 5.3. 423 §, 2.4. 570 ja 578 §, 30.4. 750 §), henkilö-
jä kuorma-autotaksoja (12.2. 297 §, 5.3. 424 §, 24.9. 1547 §), liikennelai-
toksen matkalippujen hintojen korottamista (19.2. 339 §), eräiden vilkaslii-
kenteisten risteyksien liikennejärjestelyjä (19.2. 342 §. 26.2. 380 §, 5.3. 
428 §, 19.3. 520 §, 2.4. 579 §, 28.5. 926 §, 18.6. 1084 25.6. 1132 §, 
13.8. 1305 §, 10.9. 1452 §,26.11. 2000 ja 2002 §), uuden lastensairaalan ja 
Töölön sokeritehtaan sisäänkäynnin järjestämistä puistoalueelta (26.2. 382 §, 
2.4. 573 §), puistikoiden ja istutusten kunnostamista (5.3. 419 §, 2.8. 1245 
ja 1247 §;, kaupungin vaakunanselityksen ja vaakunankuvan ehdotuksia (5.3. 
420 §1, Senaatintorin ympäristön vanhaksi kaupungiksi julistamista (5.3. 
421 §), kuvapatsaiden ja muistomerkkien sijoitusta ja hoitoa (5.3. 425 §, 
12.3. 473 §, 7.5. 778 §, 1.10. 1587 §), kuorma-ajurien ruokailukojun rakenta-
mista Töölön tavara-asemälle (19.3. 526 §), Espoon kunnassa olevien Kilona 
Dalsvikin-Jupperin yhdysteiden rakentamisen rahoitusta (2.4. 572 §), Laajasa-
lossa sijaitsevan Norr-Jollaksen tilan pohjoisosan palstoitussuunnitelmaa 
(9*4. 616 §), Kaartin kasarmin raunioita ympäröivän katumaan aitaamista (21*5. 
872 §), Siltasaarenkärjen kunnostamista (28.5. 921 §), yleisten käymälöiden 
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rakentamista (4.6. 985 §, 18.6. 1080 §, 1.10. 1592 §), toimenpiteitä vanhim-
pien kaupunginosien terveyttämiseksi ja rakennuskiellon vahvistamiseksi 
(2.7. 1185 §), rakennusjärjestystä tarkistavan komitean asettamista (2.7. 
1186 §), linja-autoaseman laajennetun osan liikenteen järjestelyä (13.8. 
1298 liikenneviikon toimeenpanemista (20.8. 1334 §;, maanalaisen poltto-
ainesäiliön sijoittamista kortteliin n:o 649 (20.8. 1334a§),katu- ja viemäri-
kustannuskomitean mietintöä (27.8. 1368 §), uima-altaan rakentamista Kumpu-
laan (27.8. 1369 §), puisto- ym. alueiden varaamista olympiakisojen viihdy-
tystoimintaa varten (10.9. 1453 §), Aero oy:n lentotoimiston rakentamista 
asema-aukiolle (10.9. 1454 §), Kampin kentän käyttöä (17.9. 1493 §), tont-
tien varaamista eri tarkoituksiin (17.9. 1496 §, 1.10. 1590 §, 3.12. 2047 §, 
10.12. 2104 §), kaupungin asuntotuotantoa liitosalueella (15.10. 1695 §), 
Koskelan vaunuhallien rakentamiseen liittyviä töitä (22.10. 1736 §), Suomen 
Työväenteatterin kannatusyhdistyksen avustamista (19.11. 1949 §) sekä katu-
jen kunnossa- ja puhtaanapitoa (10.12. 2101 §). 

Lisäksi annettiin kaupunginhallitukselle suuri joukko lausuntoja, jotka 
koskivat asemakaavoja sekä liikenneasioita, kuten esim. pysäköintiä, liiken-
nemerkkejä, suojateiden merkitsemistä, polkupyörätelineiden pystyttämistä, 
liikenteen suunnan määräämistä, liikennelinjojen järjestelyjä sekä liikenteen 
järjestelystä johtuneita katutöitä. 

Imatran Voima Osakeyhtiölle annettiin lausunto, joka koski Tammiston muun-
toasemalta lähtevien voimansiirtojohtojen sijoitussuunnitelmaa (11.6. 1027 §). 

Maistraatille annettiin lausunto rakennusluvan myöntämisestä korttelin 
n:o 115 tontille n:o 8 (26.11. 2006 §). 

6. Kiinteistötoimiston kaupunkimittausosaston toimialaan kuuluvat asiat 
Tonttijakokartat. Lautakunta päätti puoltaa kaupunginhallitukselle seuraa-

via kortteleita koskevien tonttijakokarttojen hyväksymistä: 6. kaupunginosan 
korttelia n:o 112 (12.3. 476 §); 9. kaupunginosan korttelia n:o 199 (3.9. 
1413 §)| 10.kaupunginosan korttelia n:o 283 (16.4. 665 §)| 11. kaupunginosan 
korttelia n:o 340 (20.8. 1337 §); 12. kaupunginosan korttelia n:o 357 (2.7. 
1189 §); 14. kaupunginosan korttelia n:o 525 (23.4. 703 §); 16. kaupungin-
osan korttelia n:o 730 (4.6. 988 §); 21. kaupunginosan kortteleita n:o 653 
ja 657 (22.10. 1739 §)f 23. kaupunginosan korttelia n:o 677 (8.1. 39 §) 5 
24. kaupunginosan korttelia n:o 953 (3.9. 1411 §)j 25. kaupunginosan kortte-
leita n: o 802, 815 ja 861 (28.5. 927 §, 10.9. 1455 §, 29.10. 1780 §); 29.kau-
punginosan korttelia n:o 29109 (22.10. 1740 §); 30. kaupunginosan korttelei-
ta n:o 30004, 30006, 30008, 30016, 30028, 30044. 30045, 30050, 30052 ja 30094 
(8.1. 38 §, 12.3. 475 §,19.3. 531 §, 9.4. 617 §, 23.4. 706 §, 15.5. 820 §, 
25.6. 1140 §, 29.10. 1778 §, 26.11. 2010 §); 31. kaupunginosan kortteleita 
n:o 31023-31025, 31035, 31039, 31040, 31106-31109. 31131, 31135 ja 3H36 
(26.2. 384 §, 23.4. 704 §. 15.5. 819 §, 4.6. 990 §, 18.6. 1091 ja 1092 §, 
3.9. 1410 §, 29.10. 1779 §, 3.12."2051 §),· 36. kaupunginosan kortteleita nro 
36001-36003 (4.6. 989 §); 44. kaupunginosan kortteleita n:o 44004 ja 44005 
(17.12. 2175 ja 2176 §)j 46. kaupunginosan kortteleita n*o 2, 14* 21-23 (2.4. 
582 §, 16.4. 666 §, 3.9, 1412 §, 12.11. 1901 §) sekä 81. kaupunginosan kort-
teleita n:o 126 ja 127 (15.1. 100 f). 

Työmäärärahoista palkatuille mittausmiehille myönnettiin (22.1. 155 § , 
20.8. 1338 §,27.8. 1370 §) viidessä tapauksessa ikälisää vastaava palkanko-
rotus. 

Esityksiä kaupunginhallitukselle tehtiin mm. palokaivoalueiden ha'nkkimises-
tä liitosalueelta .(12.11. 1896-1898 §, 19.11. 1951 §, 26.11. 2007 ja 2008 §, 
10.12. 2105 §). 

Lausuntoja annettiin kaupunginhallitukselle asioista, jotka;mm. koskivati 
kaupungin kartan painatus- ja käyttöoikeuksien myöntämistä (15.1. 99 §), 
29.1. 207 §. 19.3. 532 §, 17.9. 1501 §, 12.11. 1899 §, 3.12. 2050 §, 17.12. 
2177 ja 2178 §), teiden hoitoa (22.1, 153 §, 23.4. 705 §, 25.6. 1141 §), säh-
köistettyjen opastaulujen sijoittamista eri paikoille kaupunkiin matkailijoi-
ta varten (2.7. 1188 §; sekä aluevaihdon suorittamista Malmin-Hämeentien le-
ventämistä varten (15.10. 1702 §). 


