
65 

Osaston auton käyttö opintomatkoihin. Metsätalousosasto oikeutettiin 
käyttämään kaupunginmetsänhoitajan harkinnan mukaan osaston autoa henki-
lökunnan jatkokoulutusretkeilyjen suorittamiseen (Maa- ja metsätj. 28.10 
77 §). 

Esityksiä kaupunginhallitukselle tehtiin asioista, jotka mm. koskivat 
metsäsuunnitelman hyväksymistä (21.1. 146 §) sekä määrärahan myöntämistä 
lähimetsien siistimiseen (17.3. 536 §). 

Lausuntoja kaupunginhallitukselle annettiin asioista, jotka mm. koski 
vat: olympiakisojen järjestelytoimikunnan kirjelmää Laajalahden lentoase 
maan liittyvistä järjestelyistä (7.1. 34 §); korvauksen hankkimista Toi-
voniemen tilasta siirtoväen pika-asutuslain nojalla erotetuille alueille 
jääneistä arvopuista (21.1. 147 §); Koivukylän tiehoitokunnan soranosto-
anomusta (26.3. 580 §); Herttoniemen kartanon puiston kunnostamista ja 
hoitoa (30.6. 1199 §) sekä merivoimien esikunnan anomusta saada pitää 
sähkökaapelia Lauttasaaren eteläkärjen ja Meikin välisellä vesialueella 
(29.7. 1375 §). 

5. Kiinteistötoimiston asemakaavaosaston toimialaan kuuluvat asiat 

Asemakaavan ja tonttijaon muutokset. Kaupunginhallitukselle puollet-
tiin lukuisia asemakaavan ja tonttijaon muutoksia, jotka on lähemmin se-
lostettu v:n 1952 kunnallisessa asetuskokoelmassa n:o 135-180 sekä v:n 
1953 kunnallisessa asetuskokoelmassa. 

Asemakaavaehdotukset. Kaupunginhallitukselle puollettiin asemakaava-
ehdotuksia viemäröimissuunnitelmineen, jotka koskivat seuraavia alueita: 
46. kaupunginosan korttelia n:ö 46026 (4.2. 249 §); Herttoniemen itäisen 
asuntoalueen eteläosaa (25.2. 401 §); 29. kaupunginosan luoteisosaa (5.5 
817 §); Herttoniemen läntisen asuntoalueen eteläosaa (4.8. 1420 §); Ou-
lunkylän aluetta (13.10. 1822 §) sejcä 38. kaupunginosan luoteisosaa ja 
39. kaupunginosan etelä- ja länsiosaa (17.11. 2064 §). 

Lopullisen asemakaavan pohjaksi hyväksyttiin Vartiokylässä sijaitse-
vaa Bellbon tilaa koskeva asemakaavaluonnos (11.2. 303 §); Alppikylän 
pohjois- ja itäpuolella olevien alueiden asemakaavaehdotus (7.4. 668 §); 
Herttoniemen läntisen asuntoalueen etäläosan asemakaavaehdotus (5.5. 
815 §); Mellunkylässä sijaitsevan tilan Nybro RN 229 osan asemakaavaehdo 
tus (15.9. 1637 §) sekä Pitäjänmäen pohjoisen teollisuusalueen asemakaa-
vaehdotus (8.12. 2210 §). 

Kortteleiden korkeussuhteet. Lautakunta päätti puoltaa kaupunginhalli 
tukselle asemakaavaosaston laatimien, seuraavia kortteleita koskevien 
korkeustasopiirustusten vahvistamista: 2. kaupunginosan korttelia n:o 37 
(28.4. 773 §); 10. kaupunginosan korttelia n:o 293 (10.11. 2021 §); 
12. kaupunginosan kortteleita n:o 353,354 a,359 ja 365 (26.5. 1001 §, 
20.10. 1878 §); 13. kaupunginosan korttelia n:o 401 (20.10. 1879 §); 
14. kaupunginosan kortteleita n:o 477,484 ja 507 (28.4. 775 §, 26.5. 
1000 §, 10.11. 2022 §); 15. kaupunginosan korttelia n:o 526 (3.3. 445 §) 
20. kaupunginosan kortteleita n:o 785,787,791-794 (1.12. 2159 §); 21.kau 
punginosan kortteleita n:o 665 ja 666 (30.6. 1211 §, 20.10. 1880 §); 
23. kaupunginosan korttelia n:o 671 (27.10. 1930 §); 30. kaupunginosan 
kortteleita n:o 30013,30014,30016,30050,30056 (3.3. 444 §, 27.10. 1929, 
1931 §); 31. kaupunginosan kortteleita n:o 31106,31131,31135 ja 31136 
(3.6. 1056 §, 10.11. 2020 §); 46. kaupunginosan kortteleita n:o 22 ja 23 
(3.3. 443 §) sekä 81. kaupunginosan kortteleita n:o 137 ja 138 (28.4. 
774 §). 

Eräiden Hermannin tonttien osien luovuttaminen Hämeentien leventämis-
tä varten. Päätettiin, että Hermannin alueelta, Hämeentien varrella ole-
via tontteja luovutettaessa määrätään, että 5 m leveä istutuksia varten 
varattu tontinosa on tarvittaessa luovutettava korvauksetta katumaaksi (21.1. 152 §). 

Laajalahden kansakoulun vesi- ja viemärijohdon rakentaminen. Espoon 
kunta oikeutettiin rakentamaan Laajalahden kansakoulun tontille kolmi-
osainen hajoituskaivo, jonka tilavuus henkeä kohden oli vähintään 100 1. 
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Likavedet oli johdettava rakennustoimiston katurakennusosaston laatiman 
piirustuksen mukaisesti. Viemäri oli mitoitettava siten, että siihen voi-
taisiin myöhemmin liittää kaikki ko. viemäröimisalueella olevat tontit. 
Vesijohto oli rakennettava liittyväksi SOK:n rakentamaan vesijohtoverkos-
toon (15.12. 2273 §). 

Esityksiä kaupunginhallitukselle tehtiin asioista, jotka mm. koskivat: 
rakentamisoikeuden järjestelyä korttelin n:o 155 tontilla n;o 31 (7.1. 
39 §); Etelärantatien järjQstelvä (28.1. 209 §); yleisen käymälän raken-
tamista Tapanilaan (11.2. 301 §;; Vähänkyröntien tilapäistä sulkemista 
(21.4· 724 §); jalkakäytävien kulmien pyöristämistä Lapinlahdentien ja 
Ka Imi st oka dun risteyksen kohdalla (30.6. 1200 §); henki.lövuokra-autoase-
mien merkitsemistä (30.6. 1206 §); istutusten järjestämistä Meritullinto-
rille (30.6. 1209 §); suojakaiteiden rakentamista Simon- ja Kaivokadun 
risteykseen (29.7.3380 §); Pohjolankadun linja-autopysäkin siirtämistä 
(29.7. 1381 §); länteenpäin suuntautuvan linja-autoliikenteen järjeste-
lyä (1.9. 1536 §); anotien rakentamista Vilhovuorenkatu ll:n kiinteistöön 
puistoalueen kautta (8.9. 1584 §); vanhojen kaupunginosien terveyttämis-
tä varten tarvittavan rakentamiskiellon jatkamista (10.11. 2025 §); lii-
tosalueen eräiden osien rakentamiskiellon jatkamista (10.11. 2026 §); 
Johanneksentien leventämistä (24.11. 2109 §); ylikäytävän rakentamista 
Paciuksenkadun raitiotiekaistalle (24.11. 2110 §) ja Sanoma oy:n ja kau-
pungin välistä aluevaihtoa (8.12. 2212 §). 

Lausuntoja kaupunginhallitukselle annettiin asioista, jotka mm. koski-
vat: ajotien rakentamista Koroistentie 7:n kohdalla (7.1. 35 §); urheilu-
ja leikkikenttiä (7.1. 37 §, 14.1. 104.108 §, 28.1. 208 §, 18.8. 353 §, 
12.5. 876 §, 15.7.1283 §, 13.10. 1825 20.10. 1881 §); puistoja ja is-
tutuksia (7.1. 41 §, 31.3. 624 §, 27.10. 1934 §); vesi- ja viemärijohto-
jen rakentamista (7.1. 43 §f 29.9. 1739 §); kadunnimikilpien asettamista Paloheinän asuntoalueelle (14.1. 111 §)· varojen myöntämistä lasten lii-
kenne turvallisuus op et ukseen (21.1. 149 22.12. 2316 §): yleisiä muka-
vuuslaitoksia (21.1. 150 §, 25.2. 397, 400 §, 10.3. 492 kaupungin e 
eri sairaaloille varattavia paikkoja (21.1. 151 §, 31.3. 623 §); henkilö-
vuokra-autojen jakamista I ja II luokkaan (28.1. 201 §); korttelin n:o 
657 tontin n:o 101 rakentamisoikeuden lisäämistä (28.1. 203 §); kaupun-
gin läpi johtavien liikenneväylien merkitsemistä (28.1. 206 §); paikal-
lisliikenteen kehittämisen yleissuunnitelmaa (4.2. 245 §); eräiden val-
tateiden rakentamista kaksiajoraiteisiksi pikateiksi (4.2. 246 §); Ruo-
holahden ja sen ympäristön liikennejärjestelyä (4.2. 247 §); automaatti-
sia ajoneuvoliikenteen lasku- ja opastinlaitteita (4.2. 250 §, 30.6. 
1201 29.9. 1736 §, 10.11. 2018 §, 15.12. 2269 §); vuokra-autoasemien 
järjestämistä liitosalueelle (4.2. 256 §); tontin varaamista Marian sai-
raalan asuntolaa varten (4.2. 257 §); uimarantoja ja pyykinpesulaiturei-
tä (18.2. 347, 349, 350 §, 27.10. 1933, 1935 §, 15.12. 2265 §); katuluo-
kituksen muuttamista (25.2. 398 §); jalkakäytävän rakentamista vanhalle 
Nurmijärventielle (3.3. 442 §); yksityisten linja-autojen henkilökunnan 
oleskeluhuoneen rakentamista Rautatientorille (10.3. 491 §, 8.9. 1581 §); 
alennuksen myöntämistä 4-12-vuotiaille lapsille liikennelaitoksen matka-
lippujen hinnoista (17.3. 541 §); Helsingin maalaiskunnan eräiden osien 
rakennussuunnitelmaa sekä sen takaisia määräyksiä (17.3. 546 §, 7.4. 
665 §); avustuksen myöntämistä liikenneviikon järjestämiseen (26.3.581 §); 
Hämeentien ja Lautatarhankadun kulmauksen bensiininjakelupylväiden sijain-
tia (31.3. 622 §); tilastotoimiston ehdotusta kaupungin eri alueiden ni-
mityksiksi (31.3. 626 §); kadunnimistöä (7.4. 666 §, 26.5. 1007 §); Haa-
gan asemakaavaehdotuksen johdosta tehtyjä muistutuksia (7.4. 669 §); eh-
dotusta "olympiakellon" sijoittamisesta Stadionin läheisyyteen (21.4. 
721 §); eräiden Haagan katujen päällystämistä (28.4. 770 ö); Herttoniemen 
kartanopuiston alueen käyttöä (5.5. 814 §); olympiaintojen liikenneohjei-
tä (5.5. 816 §); Mellunkylqlstä Vesalaan johtavan tien kunnostamista 
(19.5. 929 §); ehdotusta satamaradan käytöstä myös matkustajaliikentee-
seen (19.5. 930 §); Westendin osan rakennussuunnitelmaa (16.6. 1138 §); 
Pakilan asemakaavoittamista (30.6. 1205 §); yhdystien rakentamista Paki-
lan ja Pitäjänmäen välille (15.7. 1288 §); Vallilan raitiotievaunuhallin 
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ratapihan täydentämistä (4.8* 1423 §); historiallisen kaupunginosan pe-
rustamista (25.8. 1490 §); Rajakylän tietoimikunnan avustamista (25.8. 
1491 §); Suomen Marsalkan ratsastajapatsaan paikkaa (25.8. 1496 §, 27.10. 
1939 §); olympiakisojen aikaisten liikennejärjestelyjen osittaista säi-
lyttämistä (25.8. 1497§)t Espoon kunnan Leppävaaran alueen korttelin n:o 
81 ja sen ympäristön rakennussuunnitelman muutosta (1.9. 1531 §); hauta-
usmaa-alueiden luovutusta katolisille seurakunnille (1.9· 1532,1533 §)» 
erään tien poistamista Tapanilan valmisteilla olevasta asemakaavasta 
(1.9. 1535 §); Kulosaaren vanhan sillan liikennöitävyyden turvaamista 
(8.9. 1582 §); liikennelaitoksen liikennesuunnitelman muuttamista (22.9. 
1683 §); filmikameran ostamista poliisilaitokselle (6.10. 1779 §); lii-
kenneturvallisuusviikon järjestämistä (6.10. 1781 §); Nordenskiöldinka-
dun ja kentän välisen alueen liittämistä Laakson ratsastuskenttään 
{20.10. 1877 §)} satamaradan Leppäsuon tasoristeyksen sulkemista (27.10. 
1936 §); Paavo Nurmen patsaan sijoittamista Stadionin edustalle (3.11. 
1978 §); Eino Leinon patsaan sijaintipaikkaa (17.11. 2067 §); kaupungin 
osallistumista maanhankintalain mukaisesti muodostetun Etelä-Kaarelan 
asuntoalueen runkotien rakentamiseen (24.11. 2106 §); poliisien kesäkodin 
rakentamista Lauttasaareen (1.12. 2157 §) sekä eräiden kaupungin ja val-
tion viranomaisten muodostaman pysyväisen yhteis toimikunnan asettamista 
tutkimaan liikennelupakysymyksiä (15.12. 2271 §)> 

Kaupunginhallitukselle annettiin edellisten lisäksi joukko lausuntoja 
erilaisista liikennettä koskevista kysymyksistä, kuten raitiotie- tai 
linja-autoliikenteen kulkureiteistä, pysäkkien järjestelystä, liikennöi-
misluvista ym.; vuokra-autoasemien siirtämisestä, perustamisesta tai pois-
tamisesta; suojateiden merkitsemisestä ja liikennemerkkien asettamisesta; 
pysäköintipaikkojen määräämisestä tai pysäköinnin kieltämisestä; polku-
pyörätelineiden sijoittamisesta; katujen risteyksien liikennejärjestelyis-
tä sekä liikennejärjestelyistä johtuvista katutöistä. 
Olympiajärjestelytoimikunnalle annettiin lausuntoja, jotka koskivat 

toimikunnan ehdottamia liikennejärjestelyitä (28.1. 204 §; 4.2. 254 §; 
18.2. 354 §; 21.4. 717 §; 5.5. 819 §; 12.5. 875 §; 3.6. 1057 §; 3.6. 
1059 §). 

Rakennustarkastuskonttorille annettiin lausuntoja rakennuslupa-anomuk-
sista (16.6. 1144, 1145 §). 

6. Kiinteistötoimiston kaupunkimittausosaston toimialaan kuuluvat asiat 

Tonttijakokartat. Kaupunginhallitukselle puollettiin lukuisia kortte-
leita koskevien tonttijakokarttojen hyväksymistä (ks. I osaa ). 

Kaupungin karttojen myynti. Lautakunta hyväksyi kaupungin painettujen 
karttojen myynnin järjestettäväksi siten, että 1:4000 suuruisten kartto-
jen myynti sekä virkakäyttöön että yleisölle ja 1:10000 suuruisten puna-
värikarttojen myynti virkakäyttöön siirrettiin kaupunkimittausosastolta 
painatus- ja hankintatoimistolle, mutta tulot mainituista myynneistä mer-
kittiin kiinteistötoimiston karttojen ja jäljennösten myynnin tilille 
(25.2. 403 §)> 

Eräiden alueiden rajankäynnin suorittaminen. Uudenmaan läänin maanmit-
tauskonttoria päätettiin pyytää määräämään kaupunkimittausosaston palve-
luksessa oleva maanmittausinsinööri E. Krogerus suorittamaan Haagan eri-
näisiä tiloja koskevat rajankäynnit kymmenenä eri toimituksena kaupunki-
mittausosastossa laaditun erillisen luettelon mukaisesti (1.12. 2167 §). 

Hirvihaaran kartanon palstoitussuunnitelma hyväksyttiin ja annettiin 
tonttiosaston tehtäväksi laatia ehdotus palstojen myynnistä ko. palstoi-
tusalueelta (15.9. 1609 §). 

Mittausmiesten palkkauskysymyksiä, kuten palkan maksamista määrätyn 
palkkaluokan mukaan, ikälisiä, sairausloman ajalta maksettavaa lain mää-
räämää sairausavustusta ym. käsiteltiin vuoden aikana lukuisasti (7.1. 
51 §, 21.1. 159,160 §, 11.2. 307 §, 26.3. 584 §, 19»5. 939 §, 30.6.1215 §, 
15.7. 1299 §, 1.9. 1545 §, 10.11. 2027 8.12. 2218 §). 


