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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 §). 
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Lisäpalkkiona auton hoidosta päätettiin suorittaa 4 000 mk kuukaudes-
sa mi ttausmies-autonkuljetta ja E# Forsbergille toukokuun 1 p:stä lähtien ja kesän aikana autonkuljettajana toimivalle mittausmies 0. Laarille 
(19.5. 938 §, 9.6. 1091 §). 

Kaupunkimittausosaston huoneisto. Kaupunkimittausosasto muutti talon 
Eteläranta 10 neljänteen kerrokseen huoneisiin n:o 427-443, joka merkit-
tiin tiedoksi (24.11. 2093 §). Kaupunginhallitukselta anottiin 500 000 mk:i 
määrärahaa tarvittavien muutostöiden suorittamiseksi ko. huoneistossa 
(1.12. 2177 §, 15.12. 2249 §). 

Esityksiä kaupunginhallitukselle tehtiin asioista, jotka mm. koskivat: 
palokaivoja varten tarvittavia alueita (14.1. 114 §, 28.1. 211 §, 3.3. 
450 §, 17.3· 549 §, 5.5. 823 §, 3.6. 1061 §, 20.10. 1891 §, 22.12. 2321 §); 
teiden leventämistä ja tarvittavien alueiden ostamista (14.1. 116 §, 21.1. 
158 §. 18.2# 357 §, 3.6. 1060 §, 30.6. 1213 §, 1 1 . 8 . 1454 §, 1.9. 1540. 
1541 §); viranhaltijan oman auton käyttöä virkatehtävissä (14.1· 117 §); 
aluevaihtoja (4.2. 262 §, 30.6. 1214 §); Etelärantatien leventämiseen 
tarvittavan alueen pakkolunastusta (3.3. 448 §); tietyön yhteydessä yksi-
tyisalueelta kaadettujen puiden korvaamista (3.3· 452 §); käteiskassan 
perustamista osastoon (3.3· 453 §); alueen ostoa Tapanilasta linja-auto-
pysäkkiä varten (17.3· 550 §); Backaksen sotilasvirkataloon kuuluvan alu-
een luovutusta Helsingin maanviljelysinsinööripiirin käyttöön (16.6. 
1146 §); Helsingin-Vihdin maantien rakentamista (29.7. 1385 §); maa-alu-
een käyttöoikeuden luovutusta Ryttylän koulukodin alueesta perustettavaa 
kylätietä varten (1.9· 1537 §); mittausmies-autonkuljettajalle määrätyn 
sakon maksamista kaupungin varoista (15.9· 1638 §); tontinmittaajan oi-
keuksien myöntämistä osaston insinöörille S. Kortteelle (15.9. 1645 §); 
Nukarin lastenkodin kaivon paikan vuokraamista (13.10. 1832 §, 8.12. 
2216 §); eräiden kaupungin Etelä-Kaarelassa olevien tilojen yhdistämistä 
(3.11. 1985 §) sekä osaston kaiustonhankintaa (8.12. 2217 §). 

Lausuntoja kaupunginhallitukselle annettiin asioista, jotka mm. koski-
vat: Helsingin maalaiskunnan tekemää peltoalueen myyntitarjousta (14.1. 
115 §); kaupungin kartan painattamislupia (21.1. 155 §, 7.4. 672 §, 13.10. 
1830 §, 1.12. 2166 §); aluevaihtoa Munkkiniemen Pikku-Kuusisaaressa (21.1. 
156 §): Helsingin-Malmin-Porvoon maantien oikaisua Malmin hautausmaan koh-
dalla (28.1. 213 §); palokaivoja ja -altaita varten tarvittavien alueiden 
hankkimista (4.2. 263 §); Pukinmäen Kartanontien rakentamista rakennus-
suunnitelman edellyttämään paikkaan (11.2. 308 §)$ Akateemisen kirjakau-
pan anomusta saada painattaa mainoslehtisiä (9.6. 1092 §); Hämeen läänin-
hallituksen välipäätöstä Padasioen kunnan kaupungin halkotoimistolle vuok-
raamasta maa- ja vesialueesta (30.6. 1216 §); Vihdin tiealueen pakkolunas-
tusta (29.7. 1387 §)} eräiden poikkeuksellisten rakennuslupien myöntämis-
tä (25.8. 1501 §, 8.12. 2213 §); Ryttylän-Turkhaudan maantien oikaisun 
toteuttamista (22.9. 1687 §) sekä maaperätutkimuksen suoritusta ns. Haa-
gan 3. alueella (20.10. 1890 §). Lisäksi annettiin joukko lausuntoja ti-
lojen lohkomisista ym. maanmittaustoimituksista. 

Huoltolautakunnalle annettiin lausunto Tervalammen työlaitoksen ja 
siirtoviljelijä E. Kaiposeh välisestä tilusvaihtosuunnitelmasta (1.12. 
2168 §). 

7. Kiinteistötoimiston talo-osaston toimialaan kuuluvat asiat 

Virastoja ja laitoksia varten vuokralle otetut huoneistot. Asuntotuo-
tantokomitean käyttöön päätettiin vuokrata Säästöpankkien Keskus-Osake-
Pankilta Aleksanterinkatu 46:sta n. 200 m2:n suuruinen huoneisto marras-
kuun 1 p:stä lukien 80 000 mk:n kuukausivuokrasta lämpöineen (27.10. 
1953 §). 

Äitiys- ja lastenneuvolaa varten päätettiin vuokrata yhteiskäyttöön 
Helsingin evankelisluterilaisten seurakuntien kanssa Asunto-oy. Nousiais-
tentie 6 -nimiseltä yhtiöltä 100 m2 huonetilaa 15 000 mk:n lämpö- ja läm-


