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Et elä-Suomessa kaupunginmetsänhoitajan tai apulaiskaupunginmetsänhoitajan johdolla 
(Maat.- ja metsäj. 7. 6. 31 §). 

Esitykset. Kaupunginhallitukselle tehtiin esityksiä, jotka mm. koskivat viranhaltijan 
oman moottoripyörän käyttöä virkamatkoihin ja siitä maksettavaa korvausta (28. 2. 
418 §. 6. 6. 1 185 §); eräiden ulkoluotojen, yht. 39.12 ha, siirtämistä urheilu- ja retkeily-
lautakunnan hallintoon (5. 9. 1 702 §); Malmin Gästgifvarsin vanhan asuinrakennuksen 
purkamista tai purettavaksi myyntiä (10. 10. 1 972 §, maat.- ja metsäj. 5. 10. 42 §) sekä 
kaluston kunnossapito- ja tarveaineiden hankintamäärärahan ylittämistä (7. 11. 2 193 §). 

Lausunto kaupunginhallitukselle annettiin mm. kaupungin metsissä suoritettujen ns. 
hätähakkuiden aiheuttamien metsityskustannusten korvaamisesta (3. 1. 14 §). 

5. Kiinteistöviraston asemakaavaosaston toimialaan kuuluvat asiat 
Asemakaavan ja tonttijaon muutokset. Kaupunginhallitukselle puollettiin lukuisia ase-

makaavan ja tonttijaon muutoksia (Ks. kunnallinen asetuskokoelma v. 1955 n:o 163—259 
sekä v. 1956 n:o 196, 197). 

Asemakaavaehdotukset. Päätettiin puoltaa kaupunginhallitukselle 29. kaupunginosan 
pohjoisosan asemakaavaehdotusta viemäröimissuunnitelmineen (7. 3. 485 §) sekä asema-
kaavaa, joka käsitti osan 43. kaupunginosan itäistä asuntoaluetta viemäröimissuunnitel-
mineen (12. 9. 1 769 §). Lautakunta hyväksyi Pitäjänmäen pohjoisen teollisuusalueen 
asemakaavan selityksineen ja siihen liittyvine viemärikarttöineen ja lähetti ne puoltolau-
seineen kaupunginhallitukselle (12. 12. 2 433 §). 

Kaupunginhallitukselle puollettiin 46. kaupunginosan kortteleiden n:o 46017 ja 46020' 
asemakaavaehdotusta (7. 11. 2 199 §) sekä asemakaavaosaston laatimaa alustavaa Laaja-
salon öljysatama-alueen yleissuunnitelmaehdotusta (6. 6. 1 187 §). Lisäksi päätettiin esit-
tää, että Etelä-Kaarelan kansakoulutontin rajat määrättäisiin asemakaavaosaston piirus-
tuksen mukaisesti (17. 1. 119 §). 

Lopullisen asemakaavan pohjaksi hyväksyttiin mm. Herttoniemen itäisen asunto-
alueen osan asemakaavaluonnos (28. 3. 653 §). Lisäksi hyväksyttiin tai puollettiin eräiden 
tilojen tai muiden alueiden palstoitusta ym. koskevia piirustuksia otettaviksi huomioon 
ko. alueiden lopullista asemakaavaa laadittaessa. 

Asemakaavaosaston laatima Sörnäisten rantatien järjestely suunnitelma ja poikkileik-
kausehdotukset esitettiin kaupunginhallituksen vahvistettavaksi (2. 5. 909 §). 

Lahden runkotien kaupungin alueelle tulevan jatkeen eräiden osien suunnitelma poikki-
leikkauksineen esitettiin samoin vahvistettavaksi asemakaavaosaston laatiman piirus-
tuksen mukaisesti (1.8. 1 530 §, 26. 9. 1 867 §). 

Herttoniemen esikaupunkiradan ja päätien uusi tarkistettu suunnitelma päätettiin ehdot-
taa hyväksyttäväksi asemakaavaosaston piirustuksen mukaisena (24. 1. 169 §). 

Kortteleiden korkeussuhteet. Kaupunginhallitukselle esitettiin vahvistettaviksi useita 
korttelien korkeustasojen muutoksia asemakaavaosaston laatimien piirustusten mukai-
sesti, jotka on selostettu tämän kertomuksen I osan sivulla 228. 

Kadun- ja paikannimistöt. Kaupunginhallitukselle päätettiin puoltaa kadunnimiko-
mitean laatimia ehdotuksia Kantakaupungin puistojen ja kenttien vahvistettavista nimistä 
tai jo vahvistettuihin nimiin tehdyistä kielellisistä oikaisuista (14. 3. 523 §) sekä kadun-
nimistön täydentämisestä Laajasalossa Uppbyn eteläosan alueella (13. 6. 1 233 §). Samoin 
puollettiin Etelärantatien nimen muuttamista komitean ehdotuksen mukaisesti (14. 3. 
526 §). 

Paikoituspaikkojen järjestämisvelvollisuus eräissä tapauksissa. Asemakaavaj aosto 
päätti hyväksyä ohjeeksi asemakaavaosastolle käsiteltäessä anomuksia lisätyn rakennus-
oikeuden myöntämisestä city-alueella, että lisättyä rakennusoikeutta myytäessä olisi 
pyrittävä asettamaan ehdoksi paikoituspaikkojen järjestäminen talossa toimivien liikkei-
den ja niiden asiakkaiden käyttöön. Paikkojen lukumäärä olisi kussakin tapauksessa erik-
seen määrättävä rakennuksen käyttötarkoituksesta ja liikenteellisistä tekijöistä riippuen. 
Samaa periaatetta olisi noudatettava kaupungin luovuttaessa omistamiaan tont teja city-
alueella rakennustarkoituksiin (Asemakaavaj. 28. 4. 4 §). 

Helsingin keskustan katuverkoston ym. ohjelmaluonnos. Asemakaavajaosto päät t i hy-
väksyä asemakaavaosaston laatiman Helsingin keskustan katuverkoston järjestelyä kos-
kevan ohjelmaluonnoksen keskustan suunnittelutyön ohjeeksi (Asemakaavaj. 28. 4. 2 §). 
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Samoin päätti liikennejaosto asettua periaatteessa myönteiselle kannalle em. ohjelmaluon-
nokseen sekä siihen liittyviin liikenteen järjestelysuunnitelmiin nähden (Liikennej. 29. 8. 
7 0 §);. 

Liikennejaoston kokouksissa päätettävien asioiden valmistelu ya esittely päätettiin antaa 
asemakaavaosaston liikenneinsinöörin tehtäväksi. Samalla päätettiin esittää kaupungin-
hallitukselle, että asemakaavapäällikkö määrättäisiin olemaan läsnä jaoston kokouksissa 
(4. 4. 713 §). 

Paraisten Kalkkivuori Oy:n hihnakuljetuslaitteen piirustukset. Lautakunta päätti 
hyväksyä Paraisten Kalkkivuori Oy:n Sörnäisten rantatien ylittävän kuljetuslaitteen 
rakenteen ja sijoituksen asemakaavaosaston ehdottamalla tavalla, edellyttäen, että Sör-
näisten rantatien poikkileikkaus vahvistetaan asemakaavaosaston piirustuksen mukai-
sesti (2. 5. 910 §, 28. 11.2 345 §). 

4-jotien rakentamisoikeuden myöntäminen. Oy. Höyläämöntie 2:lle myönnettiin oikeus 
ajotien rakentamiseen ja pitämiseen yhtiön omalla kustannuksella sekä eräillä muilla 
ehdoilla Pitäjänmäentien suojakaistalla Höyläämön- ja Valimontien välillä 6 000 mk:n 
vuosivuokrasta, irtisanomisaikana 1 vuosi (1.8. 1 529 §). 

Tilapäisen autojen pysäköintipaikan rakentamiseen myönnetty oikeus. Lautakunta 
myönsi, Asunto Oy. Hirvitie 8:n anomukseen suostuen, tilapäisen luvan autojen yleisen 
pysäköintipaikan rakentamiseen Herttoniemessä Hirvi- ja Herttoniementien väliselle 
puistokaistalle asemakaavaosaston piirustuksen mukaisesti sekä sillä ehdolla, ettei puisto-
aluetta vahingoitettu (13. 6. 1 236 §). 

Kadun tilapäiseen sulkemiseen myönnetty lupa. Urheiluautoilijat -nimiselle yhdistyk-
selle myönnettiin lupa Merisataman rantatien Laivurinkadun ja Neitsytpolun välisen 
osan sulkemiseen kuuden ajotaitokokeen suorittamistilaisuuden ajaksi 15. 5.—15. 9. 
välisenä aikana (Liikennej. 31. 5. 43 §). 

Esityksiä kaupunginhallitukselle tehtiin asioista, jotka mm. koskivat: vene- ja ka-
noottiväylätilan varaamista Huopalahden puroon (28. 2. 428 §); verkkopallokenttäalueen 
luovuttamista Pitäjänmäeltä (28. 2. 429 §); Pitäjänmäen- ja Konalantien risteyksen väli-
aikaista järjestelyä (7. 3. 484 §); venelaiturin rakentamista Tammisaloon (4. 4. 721 §); 
Backas-nimisen virkatalon alueen eräiden osien käytön järjestelyä (4. 7. 1 398 §); Maunu-
lan kansakoulun lisärakennukselle varatun tontin laajentamista (29. 8. 1 662 §); Otanie-
men-Lehtisaaren välisen sillan leveyden määräämistä ensimmäisessä rakennusvaiheessa 
(26. 9. 1 868 §); vanhan kaupunginosan järjestelyä ja ko. alueen rakennustoimenpiteitä 
koskevan lisäyksen tekemistä kaupungin rakennusjärjestykseen (3. 10. 1 911 §, asemakaa-
vaj. 19. 9. 6 §); Kaivokadun-Siltasaarenkadun välisen liikenteen järjestelyä (3. 10. 1 914 
§); osaston kahden viranhaltijan osallistumista ulkomaisille kursseille (24. 10. 2 099 §) 
sekä vanhojen kaupunginosien eräitä kortteleita koskevan rakennuskiellon jatkamista 
(31. 10. 2 148 §). 

Lausuntoja kaupunginhallitukselle annettiin asioista, jotka mm. koskivat: eräiden 
asemakaavaehdotusten johdosta tehtyjä muistutuksia (3. 1. 16 §, 24. 1. 174 §, 14. 3. 527 §, 
28. 3. 651 §, 10. 10. 1 973 §, 31. 10. 2 152 §); erivapauden myöntämistä rakennuskiellosta 
(3. 1. 18 §); Dagmarinkadun tontin n:o 3 rakennussuunnitelmaa (10. 1. 58 §); väestösuo-
jien rakentamista uudisrakennuksiin ym. (24. 1. 167 §); anomusta invalidihuollollisten 
näkökohtien huomioonottamiseksi rakennusten suunnittelussa (24. 1. 168 §); eräiden 
Tapanilan tilojen palstoitussuunnitelmaa (24. 1. 170 §); tonttien ja alueiden myyntiä tai 
vuokralleantoa (24. 1. 173 §, 13. 6. 1 234 §, 26. 9. 1 854 §, 17. 10. 2 039 §); eräiden Helsingin 
maalaiskunnassa sijaitsevien tilojen rakennussuunnitelmia (14. 2. 317, 319 §); rahapajan 
tontin rakentamista (21. 2. 366 §); maauimalan rakentamista, uimarantojen kunnosta-
mista tai alueen varaamista uintipaikaksi (21. 2. 367 §, 28. 2. 430 §, 5. 9. 1 704 §); leikki-
kenttien tai -paikkojen järjestämistä (7. 3. 478 §, 14. 3. 524 §, 28. 3. 652 §, 6. 6. 1 186 §, 
20. 6. 1 301 §, 27. 6. 1 354 §, 26. 9. 1 855 §); Tapiolan rakennussuunnitelman muutosta 
(21. 3. 581 §); Oy. Aga Ab:n pistoraiteen käyttöä (21. 3. 590 §); Taljan anoman apurahan 
myöntämistä (28.3. 649 §); 81. kaupunginosan numeron ja 25. kaupunginosan rajan 
muuttamista (28. 3. 658 §); presidentti Ståhlbergin patsaan luonnoskilpailun järjestämistä 
(18. 4. 793 §); Pasilan suoalueella olevaa kaatopaikkaa koskevia epäkohtia (18. 4. 794 §); 
Vellamonkadun osan rakentamista (18. 4. 795 §); Tapanilan urheilukentän puku- ja pe-
seytymissuojan sijoitusta (18. 4. 796 §); alueen vuokralleantoa Verkkosaarelta (18. 4. 
797 §); täyttämis- ym. töiden suorittamista Vattuniemenkarilla (18. 4. 799 §); vihannes-
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tukkukaupan järjestämistä teurastamon alueelle (25. 4. 865 §); Suvilahden-Herttoniemen 
välisen voimajohdon siirtämisestä aiheutuvaa pakkolunastusasiaa (16. 5. 1 018 §); Lautta-
saaren katu- ja viemärikustannusten jakamiskysymystä (31. 5. 1 119 §); yleissuunnitel-
man laatimista yhteislaitosten rakentamiseksi esikaupunkialueille (13. 6. 1 238 §); puisto-
jen ja istutusten järjestelyä ja kunnostusta (20. 6. 1 302, 1 303 §, 12. 9. 1 770 §); yleisiä 
käymälöitä (11. 7. 1 427 §, 12. 12. 2 435 §); eräitä autotaksoja (18. 7. 1 456 §, 25. 7. 1 493 §,. 
5. 9. 1 710 §); Etelä-Kaarelan ja Herttoniemen välisen puhelinkaapelin asentamista (18. 7. 
1 457 §); Pitkänsillanrannan kaunistamista ym. koskevaa aloitetta (25. 7. 1 490 §); moot-
toripyöräajojen harjoittelualueen valintaa (1.8. 1 532 §); Seurasaaren ulkomuseoalueen 
aitaamisehdotusta (5. 9. 1 708 §); korttelin n:o 32 tonttien n:o 8 ja 9 rakennusten muutos-
kysymystä (26. 9. 1 858 §); Pohjois-Haagan asuntoalueen eräiden avo-ojien putkittamista 
(7. 11. 2 197 §); Lintulahdenkadun osan korottamista (5. 12. 2 385 §); vanhaa kaupungin-
osaa varten ehdotetun rakennusjärjestyksen määräysten johdosta tehtyjä muistutuksia 
(12. 12. 2 432 §) sekä tontin varaamista Pitäjänmäeltä muuntoasemaa ja verkkopiirin 
keskusta varten (12. 12. 2 434 §). Erilaisista katujen ja teiden kunnostamis- tai rakenta-
miskysymyksistä annettiin useita lausuntoja. 

Lautakunta ja liikennejaosto antoivat lisäksi kaupunginhallitukselle lukuisia lausun-
toja, jotka koskivat erilaisia liikennekysymyksiä, kuten liikennelaitoksen linja-autoreit-
tejä sekä pysäkkien ja kääntöpaikkojen sijoitusta (31. 1. 220 §, 27. 6. 1 351 §, 14. 11. 
2 222 §, liikennej. 31. 1. 7 §); liikenne- ja huomiomerkkien pystyttämistä, suojakaiteiden 
asettamista sekä suojateiden merkitsemistä (Liikennej. 31. 1. 9 §, 21. 2. 22 §, 2. 5. 34, 35 §, 
31. 5. 42 §, 18. 7. 57 §, 29. 8. 71, 75 §, 26. 9. 86, 87 §); esikaupunkialueiden liikenneyhteyk-
siä (7. 2. 267 §, 22. 8. 1 630 §); yksityisten linja-autolinjojen reittejä, liikennelupa-ano-
muksia sekä pysäkkien sijoitusta ym. (14. 2. 316 §, 9. 5. 966 §, 24. 10. 2 100 §, 21. 11. 2 287 
§, liikennej. 10. 1. 5 §, 21. 2. 14, 15 §, 29. 8. 77 §, 12. 12. 118§); läntisen pikatien yhdistä-
mistä kaupungin katuverkkoon (21. 2. 368 §); Kulosaaren sillan raitiotiekaistan rakenta-
mista (7. 3. 477 §); katujen ja teiden sekä risteyksien liikenteen järjestelyä (14. 3. 528 §, 
23. 5. 1 063 §, 4. 7. 1 402 §, 12. 9. 1 772 §, liikennej. 21. 2. 17 §, 21. 2. 23 §, 4. 4. 30, 32 §, 
2. 5. 36, 37 §, 31. 5. 39 §, 18. 7. 55, 62 §); moottoriajoneuvojen ajokieltoa tai ajonopeuden 
rajoittamista eräillä alueilla (Liikennej. 4. 4. 29 §, 18. 7. 59 §); Sörnäistenniemen raiteiston 
järjestelyä ja Pasilan-Kumpulan-Sörnäisten radan suunnitelmaa (25. 4. 869 §); kaupungin 
yöliikenteen parantamisesitystä (2. 5. 968 §); raitiotieliikennettä, pysäkkien, päätease-
mien ja raiteiden järjestelyä (16. 5. 1 019 §, 23. 5. 1 062 §, 12. 9. 1 773 §, 31. 10. 2 153 §, 
liikennej. 31. 1. 8 §); katujen tilapäistä sulkemista liikenteeltä korjaus- tai rakennustöiden 
ym. ajaksi (23. 5. 1 067 §, 31. 5. 1 120 §, 3. 10. 1 915 §, liikennej. 19. 9. 79, 80 §); liikenne-
laitoksen 29. 8. 1955 alkaen noudatettavaa liikennesuunnitelmaa (13. 6. 1 235 §); Silta-
vuorensataman yli johtavan sillan rakentamista, Pitkänsillan leventämistä sekä Sörnäis-
ten rantatien järjestelyä (20. 6. 1 299 §,28. 11.2 344 §); Lauttasaaren siltaa, kauttakulku-
liikennettä ym. koskevia kysymyksiä (20. 6. 1 305 §, 11. 7. 1 426 §, 17. 10. 2 042, 2 043 §, 
21. 11. 2 286 §); pysäköintiä, pysäköintipaikkojen järjestelyä, pysäköimiskieltoja ym. 
(27. 6. 1 355 §, 5. 9. 1 709 §, 28. 11. 2 338 §, liikennej. 10. 1. 3 §, 21. 2. 18 §, 4. 4. 31 §, 4. 7. 
52—54 §, 18. 7. 56, 60 §, 15. 8. 65 §); maksullisten pysäköintipaikkojen määräämistä ja 
pysäköintimittarien sijoitusta (Liikennej. 10. 1. 6 §, 21. 3. 25 §, 31. 10. 106 §); Lautta-
saarenkadun sillan suunnittelua sekä Ruoholahden liikenneristeyksen järjestelyä (4. 7. 
1 400 §); Porthaninkadun osan sulkemista ajoneuvoliikenteeltä (11.7. 1 428 §); vuokra-
autoasemien järjestelyä (18. 7. 1 461 §, liikennej. 4. 7. 51 §, 29. 8. 69 §, 19. 9. 81 §, 12. 12. 
114 §); Laajasalontien tasoylikäytävän turvalaitteita (Liikennej. 15.8, 63 §); linja-auto-
aseman järjestely ehdotusta (Liikennej. 15. 8. 66 §); Hesperianpuiston polkupyörätien jär-
jestelyä (Liikennej. 19. 9. 82 §); Kauppatorin ja Hakaniementorin liikenteen järjestämistä 
(26. 9. 1 859 §, liikennej. 13. 6. 49 §); kunnallisten liikennetoimikuntien perustamisehdo-
tusta (17. 10. 2 040 §); liikennevalojen asentamista (Liikennej. 31. 10. 103 §); Länsisata-
man kannaksen leventämistä (31. 10. 2 149 §) sekä Kansaneläkelaitoksen uuden toimitalon 
jalkakäytävä-ja ajotiejärjestelyä (21. 11. 2 300 §)· 

6. Kiinteistöviraston kaupunkimittausosaston toimialaan kuuluvat asiat 
Tonttijakokartat. Kaupunginhallitukselle puollettiin lukuisia kortteleita koskevien 

tonttijakokarttojen hyväksymistä (Ks. kunnallinen asetuskokoelma v. 1955 ja 1956). 


