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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 §). 


