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Kaupunginkellarissa ja että kahvitarjoilun kustannukset saataisiin suorittaa lautakun-
nan käyttövaroista (1. 10. 1 896 §). 

Lautakunta päätti antaa metsäosaston tehtäväksi hankkia 90 kpl Niilo Söyringin 
»Luonnonsuojelun käsikirja» -nimistä teosta jaettaviksi kansakoulujen opettajakirjastöi-
hin, retkeily- ja nuorisotoimistoille ym. kaupungin laitoksille (17. 12. 2 445 §). 

Metsäosaston hoitoon määrättiin Ali-Periäinen RN:o 1563 -niminen tila Hyvinkään 
kylässä (6. 2. 283 §) sekä Oulunkylästä Evert Nyströmin kanssa suoritetussa vaihdossa 
saatuihin tiloihin ja alueisiin kuuluvat metsäalueet (3. 12. 2 325 §). 

Sanomalehtien tilaaminen. Lautakunta oikeutti metsäosaston tilaamaan metsäkäm-
pälleen 1. 1. — 30.4. sekä 1. 11.—31. 12. välisiksi ajoiksi v. 1957 Helsingin Sanomat, 
Kansan Uutiset ja Suomen Sosialidemokraatti -nimiset sanomalehdet (17. 12. 2 443 §). 

Esityksiä kaupunginhallitukselle annettiin mm. asioista, jotka koskivat: metsäosaston 
käteiskassan korottamista 250 000 mk:aan (13. 2. 372 §); Bengtsärin tilaan kuuluvan saa-
ren myyntiä (12. 3. 580 §); tilapäisen metsänvartijan viran vakinaistamista (26. 3. 679 §); 
Bengtsärin vanhan koulurakennuksen mahdollista korjaamista ja käyttöä (9. 7. 1 418 §) 
sekä Oulunkylän ruotsinkielisen kansakoulun pihalla kasvaneiden puiden rauhoituspää-
töksen kumoamista (19. 11. 2 249 §). 

Lausuntoja kaupunginhallitukselle annettiin mm. asioista, jotka koskivat: kaupungin 
alueella talvehtivien sorsien huoltotoimenpiteitä (5. 3. 534 §); Hirvihaaran erään metsä-
alueen myyntiä (26. 3. 680 §); Bengtsärin alueen hallintoa sekä urheilukalastuksen salli-
mista sen vesialueilla (22. 5. 1 079 §); valtion kalastuslakitoimikunnan esitystä kalastus-
lain muuttamisesta (6. 8. 1 542 §) sekä Santalan—Bengtsärin tierakennussuunnitelmaa 
(1. 10. 1 895 §). 

5. Kiinteistöviraston asemakaavaosaston toimialaan kuuluvat asiat 

Asemakaavan ja tonttijaon muutokset. Kaupunginhallitukselle puollettiin lukuisia ase-
makaavan ja tonttijaon muutoksia (ks. kunnallinen asetuskokoelma v. 1956 n:o 196, 197 
sekä v. 1957). 

Asemakaavaehdotukset. Päätettiin puoltaa kaupunginhallitukselle Kuusisaaren asema-
kaavaa ja siihen liittyvää viemäröimissuunnitelmaa (12. 3. 581 §), 46. kaupunginosaan 
kuuluvan Talin Pajamäen alueen asemakaavaa selityksineen ja viemäröintikarttoineen 
(5. 11. 2 151 §), asemakaavaa osalle 24. kaupunginosaa (kätilöopistolle vuokrattu alue) 
(19. 11.2 253 §), asemakaavaa, joka käsitti 18. kaupunginosan kortteleiden n:o 604 ja 622 
välisen alueen (Mannerheimintien ja Lääkärinkadun kulma) (20. 2. 434 §) sekä 31. kau-
punginosaan kuuluvan Vattuniemen pientelakka-alueen asemakaavaa selityksineen 
(19. 11. 2 258 §). 

Lopullisen asemakaavan pohjaksi lautakunta hyväksyi Etelä-Kaarelan kerrostalo-
alueen (18. 6. 1 284 §) sekä Vattuniemen alueen itäisen osan asemakaavaehdotukset 
(6. 8. 1 548 §) sekä asemakaavaluonnokset, jotka käsittivät osa-alueita Herttoniemessä 
sijaitsevasta Mäkelän tilasta RN:o 447 ja osan Vartio RN:o 2 904 -nimisestä Vartiokylän ti-
lasta (9. 1. 80 §, 13. 2.375 §). 

Lautakunta päätti hyväksyä Ala-Tikkurilassa sijaitsevan Jokiranta I -nimisen tilan 
palstoituksen asemakaavaosaston laatiman piirustuksen mukaisena otettavaksi huomioon 
lopullista asemakaavaa laadittaessa (12. 11.2 207 §). 

Hakaniementorin, Hakaniemenrannan ja Siltavuorenr annan liikennejärjestely ehdotus. 
Lautakunta hyväksyi asemakaavaosaston laatiman piirustuksen mukaisen Hakaniemen-
torin ja Sörnäisten rantatien länsipään ensi vaiheen liikennejärjestely ehdotuksen sekä 
päätti lähettää sen puoltolauseineen kaupunginhallitukselle (25. 6. 1 319 §). Samoin 
hyväksyttiin em. suunnitelman toisen vaiheen liikennejärjestely ehdotus, joka lähetettiin 
puoltolauseineen kaupunginhallitukselle (20. 8. 1 611 §). 

Pohjoisrannan liikenneväylän suunnitelmaehdotus. Lautakunta päätti hyväksyä asema-
kaavaosaston laatiman piirustuksen mukaisen suunnitelman, joka koski Kauppatorilta 
Pohjoisrantaa pitkin uudelle Näkinkujan sillalle suunniteltua liikenneväylää ja puolsi 
sitä kaupunginhallitukselle (20. 8. 1 612 §). 

Huopalahdentien poikkileikkausta Munkkiniemen puistotien ja Tarvontien välillä 
koskeva ehdotus esitettiin kaupunginhallituksen vahvistettavaksi (24. 9. 1 847 §). 

Naurissaaren sillan poikkileikkausehdotus. Lautakunta päätt i esittää kaupunginhalli-
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tukselle hyväksyttäväksi asemakaavaosaston laatiman suunnitelman mukaisen poikki-
leikkauksen Herttoniementielle rakennettavaa uutta Naurissaaren siltaa varten (27. 2. 
488 §). 

Kortteleiden korkeussuhteet. Kaupunginhallitukselle esitettiin vahvistettaviksi useita 
korttelien korkeustasojen muutoksia asemakaavaosaston laatimien piirustusten mukai-
sesti, jotka on selostettu tämän kertomuksen I osan sivulla 242. 

Kadun- ja paikannimistöt. Lautakunta päätti, muuttaen tarpeellisin osin 14. 3. 1955 
puoltamaansa ehdotusta Kantakaupungin puistojen ja kenttien vahvistettavista nimistä, 
esittää kaupunginhallitukselle vahvistettavaksi uuden tarkistetun ehdotuksen 25. kau-
punginosan (Käpylän) puistojen ja kenttien nimistöksi (26. 3. 683 §). 

Lautakunta päätti puoltaa kaupunginhallitukselle kadunnimikomitean ehdotusta 
eräin asemakaavaosaston esittämin muutosehdotuksin kadunnimistöksi maanlunastus-
lautakunnan käyttöön luovutetuilla 43. ja 45. kaupunginosien alueilla. Uudet nimet 
ehdotettiin otettaviksi käyttöön ennen asemakaavan vahvistusta (20. 8. 1 614 §). 

Lisäksi annettiin kaupunginhallitukselle eräitä lausuntoja katujen nimittämistä koske-
vista ehdotuksista (12. 3. 582 §, 23. 4. 865, 866 §, 5. 11. 2 150 §). 

Helsingin alueen saarten nimien tarkistusta koskevan kadunnimikomitean ehdotuk-
sen päätti lautakunta palauttaa komitealle ja pyytää, että komitea tarkistaisi edelleen 
ko. nimityksiä sekä harkitsisi uusia ehdotuksia eräiden saarten nimiksi (10. 12. 2 384 §). 

Jätteiden polttolaitosta varten varattava alue. Lautakunta päätti lausunnossaan esittää 
kaupunginhallitukselle jätteiden polttolaitosta varten varattavaksi alueen Kyläsaaren 
puhdistuslaitoksen välittömästä läheisyydestä asemakaavaosaston laatiman piirustuksen 
mukaisesti. Samalla esitettiin, että lautakunnan tehtäväksi annettaisiin laadituttaa tar-
peellinen asemakaavan muutos (16. 4. 819 §). 

Pallokentän paikan varaaminen Lassaksen alueella. Lautakunta päätti Lassaksen oma-
kotiyhdistyksen anomuksen johdosta varata paikan pallokenttää varten Lassaksen kort-
teleiden n:o 33018 ja 33019 väliseltä puistoksi suunnitellulta alueelta (24. 9. 1 846 §). 

Oppikoulurakennusten sijoittaminen. Lautakunta päätti periaatteessa, että alueilla, 
missä tontteja ei ole käytettävissä tähän tarkoitukseen, oppikouluja voidaan lautakunnan 
harkinnan mukaan sijoittaa puisto- tai muiksi vapaa-alueiksi suunnitelluille alueille 
(11. 6. 1 243 §). 

Esityksiä kaupunginhallitukselle tehtiin asioista, jotka mm. koskivat: venelaiturin 
rakentamista Marjaniemeen (16. 1. 131 §); kunnalliskodin tonttialueen laajentamista 
uuden lämpökeskuksen rakentamista varten (26. 3. 687 §); määrärahan myöntämistä 
kadunnimistön selitysteoksen vahvistuttamiseksi (18. 6. 1 279 §§); eräiden katujen ris-
teyksien liikenteen järjestelyä (25. 6. 1 315 §, 2. 7. 1 362 §; liikennej. 11.6. 523 §); liiken-
teen määräämistä yksisuuntaiseksi eräillä kadunosilla (6. 8. 1 549 §; liikennej. 28. 5. 44 §); 
tilapäisen leikkialueen järjestämistä Kotkankadulle (1. 10. 1 900 §); eräiden esikaupunki-
alueen osien rakennuskiellon jatkamista (5. 11. 2 149 §); Helsingintien liikenteenvälitys-
kyvyn parantamista välillä Viik—Hämeentien risteys (10. 12. 2 387 §); Kasarmitorin 
pysäköintipaikan uudelleenjärjestelyä ja Makasiinikatujen liikenteen yksisuuntaistamista 
(Liikennej. 26. 3. 27 §); jalkakäytävän rakentamista ja suojateiden merkitsemistä Simon-
katu 4:n kohdalle (Liikennej. 16. 4. 33 §); polkupyörätien merkitsemistä Hesperian puis-
toon (Liikennej. 11.6. 49 §); pysähtymisen kieltämistä Kaisaniemen- ja Vuorikadun ris-
teyksen kulmissa (Liikennej. 11.6. 51 §); yksityisten linja-autojen pysäkkien sijoitusta 
ym. (Liikennej. 6.8. 65 §, 26. 11. 121 §, 3. 12. 129 §); huomiomerkkien pystyttämistä 
(Liikennej. 1. 10. 80 §, 19. 11. 110 §) sekä Tuusulantien liikenneturvallisuuden paran-
tamista (Liikennej. 26. 11. 118 §). 

Lausuntoja kaupunginhallitukselle annettiin asioista, jotka mm. koskivat: Niittylän 
alueen katuprofiileja ja viemäröimissuunnitelmaa sekä viemäröimiskustannusten osittelua 
(2. 1. 36 §); valitusta eräiden Munkkiniemen kortteleiden asemakaavan muutosehdotusten 
johdosta (9. 1. 75 §); uuden oopperatalon suunnittelukilpailua (9. 1. 78 §); SAK:n ano-
musta saada pystyttää Matti Paasivuoren patsas Paasivuorenkadun puistikkoon (9. 1. 
82 §); Suomen Marsalkan ratsastajapatsaan sijoittamista postitalon edustalle (9. 1. 84 §); 
Oy. Helsingin Yhteiskoulu ja Realilukio -nimisen koulun anomusta tontin varaamisajan 
pidentämisestä sekä tien rakennusluvan myöntämisestä (30. 1. 254 §); Oy. Rudus Ab:n 
hiekkavaraston paikkaa (6. 2. 312 §); virastotalon rakentamista läntiseen Herttoniemeen 
ja alueella tarvittavien kaupungin laitosten sijoitusta (20. 2. 424, 425 §); venelaiturin 
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rakentamista Lauttasaareen (20. 2. 427 §); Tammisalon kiinteistönomistajien anomusta 
eräiden puutteiden korjaamiseksi Tammisalossa (20. 2. 435 §); tonttien varaamista oppi-
kouluja varten (20. 2. 436 §, 9. 7. 1 422 §, 29. 10. 2 095 §); vesi- ja viemärijohtojen raken-
tamista ym. (20. 2. 437 §, 22. 5. 1 090 §, 25. 6. 1 316 §, 9. 7. 1 421 §); Kaisaniemen puiston 
uudelleensuunnittelua ym. (20. 2. 440, 441 §); toimenpiteitä Herttoniemen ja Munkkinie-
men kartanoiden puistojen ja niiden lähiympäristön säilyttämiseksi (27. 2. 486 §); tontin 
luovutusta Katajanokalta Oy. Gustav Paulig Abrlle (5. 3. 536 §); avustuksen myöntä-
mistä Taljalle (5. 3. 537 §); urheilu- ja ulkoilupaikkojen järjestämistä kouluikäiselle nuo-
risolle ym. (26. 3. 681 §, 19. 11. 2 255 §, 3. 12. 2 351 §, 10. 12. 2 388 §); kaupungin laitos-
ten pesulaolojen järjestelyä (26. 3. 688 §); Herttoniemen jäteveden puhdistamon paikkaa 
(9.4. 748 §); hiekanpurkaustoiminnan lopettamista Hakaniemenrannassa (9. 4. 749 §); 
elintarvikekeskuksen uuden ruokat ehtaan ja juurikas vi varaston sijaintia (30. 4. 919 §); 
leikkikenttien ja -paikkojen rakentamista tai kunnostamista (30. 4. 922 §, 14. 5. 1 018 §, 
4. 6. 1 178 §, 18. 6. 1 281 §, 9. 7. 1 419, 1 420 §, 30. 7. 1 493 §); alueen luovutusta nuoriso-
työlautakunnan käyttöön moottoripyöräilijöiden koulutusta varten (28. 5. 1 134 §); K. J . 
Ståhlbergin patsaan paikkaa (28. 5. 1 136 §); Herttoniemestä Porvooseen rakennettavan 
puhelinmaakaapelin asentamista kaupungin alueella (4. 6. 1 177 §); liikennelaitoksen Rus-
keasuon vaunuhallialueen laajentamista (4. 6. 1 183 §); eräitä muutosehdotuksia autojen 
liikennetaksoihin (11. 6. 1 242 §, 25. 6. 1 318 §, 17. 9. 1 791 §, 26. 11. 2 303 §); lisäalueen 
liittämistä sähkölaitoksen varastoja ja korjauspajoja varten varattuun tonttiin (18. 6. 
1 277 §); Paraisten Kalkkivuori Oy:n tontin rajajärjestelyä Sörnäisten rantatie 25:ssä 
(18. 6. 1 282 §); Auroran sairaala-alueen tie-, istutus- ja aitaustöitä (18. 6. 1 283 §); kau-
punginteatterikysymystä selvittävän komitean mietintöä (25. 6. 1 320 §); Kulosaaren 
urheilukentän muutostöitä (9.7. 1 424 §); Oy. Stockmann Ab:n anomusta Pitäjänmäen teh-
daskorttelin n:o 3 tontin n:o 7 osan korkeustasojen muuttamisesta ym. (9. 7. 1 425 §); 
lasten uimapaikan kunnostamista Marjaniemeen (30. 7. 1 489 §); Pohjois-Haagan III:n 
asuntoalueen katupiirustusten vahvistamista (6. 8. 1 544 §); Haagan eteläisen alueen 
asemakaavaa ja komitean asettamista selvittämään rakennusoikeuden laajuutta ym. 
(27. 8. 1 644 §); Sofianlehdonkadun varrelle rakennettavan kätilöopiston rakennusoikeu-
den laajentamista (3. 9. 1 680 §); erään Ruoholahdenkadun varastorakennustontin vuok-
ralleantoa (10. 9. 1 732 §); Eläintarhan moottorikilparadan pidentämistä (24. 9. 1 844 §); 
määrärahan myöntämistä poliisilaitoksen käyttöön liikenneopetuksen järjestämiseksi kou-
luissa (1. 10. 1 897 §); Lauttasaaren eräiden katujen rakentamista (8. 10. 1 948 §); Osuus-
kassojen Keskus Oy:n anomusta rakennusoikeuden lisäämisestä (8. 10. 1 949 §); alueen 
vuokralleantoa Laajasalon öljysatama-alueelta (15. 10. 2 003 §); Lauttasaaressa olevan 
tuntemattoman sotilaan haudan ottamista kaupungin hoitoon (15. 10. 2 004 §); esikau-
punkialueen asemakaavojen laatimista koskevia kysymyksiä (15.10. 2005, 2007 §); 
Espoon Mäkkylän eräiden kortteleiden rakennussuunnitelman muutosta (22. 10. 2 053 §); 
ehdotuksia lasten liikennekaupungin ja -puiston rakentamiseksi (22. 10. 2 054, 2 055 §); 
Asunto Oy. Kivalterintie 18—20:n anomusta eräiden kunnostus- ym. toimenpiteiden suo-
rittamisesta talon lähiympäristössä (5. 11. 2 154 §); esitystä P. E. Svinhufvudin patsaan 
sijoittamisesta Eduskuntatalon edustalle (12. 11. 2 204 §); alueen vuokralleantoa Sörnäis-
ten satamasta (12. 11. 2 205 §); heijastin valaistuksen järjestämistä Kolmikulman puis-
toon (12. 11. 2 208 §); Töölönlahden suojaamista liialliselta leväkasvullisuudelta (19. 11. 
2 251 §); Eläintarhan pohjukan vesirajan kiveämistä ja kunnostamista (19. 11.2 252 §); 
varastorakennusten rakentamista Katajanokalle (26. 11.2 308 §); Eteläsataman matkus-
tajalaiturin vanhan osan uudistamista (17. 12. 2 448 §); Lauttasaaren seurakunnallisen 
työkeskuksen tontin viereisten aukioiden ja kulkuteiden kunnostamista (17. 12. 2 453 §); 
kielitoimiston taxi-kiipien kirjoitustapaa koskevaa kirjelmää (Liikennej. 16. 1. 12 §) sekä 
vartioparaatin marssireittiä Kasarmitorilla (Liikennej. 1. 10. 77 §). 

Satamalaitokselle annettiin lausunto, joka koski kuorma-autojen tilausasemarakennuk-
sen rakentamista Hietalahdenrantaan (5. 3. 544 §). 

Edellisten lisäksi antoivat lautakunta tai liikennejaosto kaupunginhallitukselle lau-
suntoja, jotka koskivat erilaisia liikennekysymyksiä, kuten eräiden katujen tai jalkakäy-
tävien levitystä (16. 1. 136 §, 20. 8. 1 616 §; liikennej. 29. 10. 102 §); yksityisten linja-
autolinjojen pysäkkien sijoitusta, perustamista ym. (16. 1. 137 §; liikennej. 27. 2. 24 §, 
25. 6. 59 §, 20. 8. 67 §, 3. 9. 74 §, 1. 10. 82, 83 §, 8. 10. 90, 92 §, 29. 10. 100, 106 §, 3. 12. 
128 §); paikallisliikenteestä vapaan väylän rakentamista Kauppatorilta Pohjoisrantaa 
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pitkin uudelle Pitkänsillan rinnakkaissillalle sekä rinnakkaissillan suunnittelua (6. 2. 
314 §, 13. 2. 377 §); Maunulan teiden varustamista jalkakäytävillä (20. 2. 433 §); katujen 
tai katuosuuksien väliaikaista sulkemista tai niiden liikenteen rajoittamista rakennustyön 
ym. ajaksi (12. 3. 585, 588 §, 30. 4. 927 §, 28. 5. 1 135 §, 9. 7. 1 426 §, 24. 9. 1 848 §; lii-
kennej. 11.6. 55 §, 25. 6. 57, 58 §); kaupungin osallistumista eräiden lähiympäristön teiden 
kunnossapitoon (9. 4. 753 §, 12. 11. 2 212 §); Katajanokan liikenteen järjestelykysymyksiä 
(16. 4. 814 §, 30. 4. 921 §); teiden rakentamista esikaupunkialueella, tieyhteyksien paran-
tamista ym. (16. 4. 815 §, 4. 6. 1 181 §, 12. 11. 2 206, 2 211, 2 212 §, 19. 11. 2 259 §); Kulo-
saaren suunnan liikennekysymyksiä (30, 4. 920 §; liikennej. 3. 9. 72 §); kuorma-autojen 
korkeimman sallitun ajonopeuden määräämistä (28. 5. 1 133 §); eräiden katujen, katujen 
osien tai teiden liikenteen määräämistä yksisuuntaiseksi (4. 6. 1 179, 1 180 §; liikennej. 
28. 5. 47, 48 §, 3. 12. 123 §); vuokra-autoliikennettä, liikennelupien enimmäismäärän vah-
vistamista, maksujen korottamista, autoasemien perustamista, sijaintia ym. (11.6. 1 241, 
1 242 §; liikennej. 2. 1. 2 §, 13. 2. 15, 16 §, 16. 4. 32 §, 28. 5. 46 §, 25. 6. 60 §, 19. 11. 112, 
113 §, 26. 11. 122 §); Katajanokan rautatieraiteiston järjestelyä, Katajanokan ja Sörnäis-
ten välille suunniteltua rautatietä (30. 7. 1 490 §, 20. 8. 1 613 §); Hernesaaren liikenteen 
järjestämistä (20. 8. 1 615 §); Puistolan, Tapanilan ja Pukinmäen sisääntuloteiden pääl-
lystämistä (27. 8. 1 641 §); liikennevalojen asentamista Mannerheimintielle Tilkan koh-
dalle (5. 11. 2 155 §); Ruoholahdenkadun—Lauttasaarenkadun sillan rakentamista Länsi-
satamassa (19. 11. 2 260 §); Viikin—Vantaan sillan välisen liikenneväylän parantamista 
(26. 11. 2 309 §); ajoneuvoilla ajon kieltämistä Eläintarhanlahden ja rautatien välisellä 
tiellä (Liikennej. 16. 1. 10 §); pääväyliä koskevan maistraatin päätöksen muutosta (Lii-
kennej. 27. 2. 20 §); moottoriajoneuvoilla liikennöimisen kieltämistä Talin sekä Oulun-
kylän siirtolapuutarhoiden alueilla (Liikennej. 27. 2. 23 §, 28. 5. 45 §); kahden liikenteen-
ohjauskorokkeen sijoittamista Hietalahdenrantaan (Liikennej. 26. 3. 25 §); Tuusulantien 
liikenneturvallisuuden parantamisesityksiä (Liikennej. 26. 3. 31 §,8. 10. 91 §, 15. 10. 95 §, 
26. 11. 119 §); eräitä Suomen Autoklubin ehdotuksia liikenteen järjestelyksi (Liikennej. 
16. 4. 34 §); kouluautojen opetusajon rajoittamista (Liikennej. 7. 5. 41 §, 26. 11. 120 §); 
Itämerenkadun linja-autopysäkkien siirtämistä (Liikennej. 28. 5. 42 §); asutuskeskuksien 
liikenneolojen parantamista koskevaa ehdotusta (Liikennej. 28. 5. 43 §); liikennelaitoksen 
linja-autopysäkkien sijoitusta (Liikennej. 11.6. 53 §, 6. 8. 66 §, 8. 10. 89 §); ehdotusta 
vasemmalle kääntymisen kieltämisestä liikennevaloilla varustetuissa risteyksissä (Lii-
kennej. 20. 8. 70 §); Lönnrotinpuistikon liikenteen järjestelyä (Liikennej. 8. 10. 85 §); 
Katri Valan puistossa olevan tien sulkemista ajoneuvoilta (Liikennej. 3. 12. 127 §); 
Kaukokiito Oy:n varastoalueelle johtavan ajoväylän levitystä (Liikennej. 17. 12. 133 §) 
sekä erivapauden myöntämistä invalidien moottoriajoneuvojen pysäköintiin (Liikennej. 
17. 12. 134 §). 

Lausuntoja, jotka koskivat katujen ja risteyksien liikenteen järjestelyä, suojateiden 
merkitsemistä, suojakorokkeiden tai -kaiteiden rakentamista, erilaisten huomiomerkkien 
pystyttämistä, pysäköinnin rajoittamista tai kieltämistä, pysäköintipaikkojen järjestä-
mistä ym., annettiin kertomusvuoden aikana runsaasti. 

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

tonttijakokarttojen hyväksymistä (ks. kunnallinen asetuskokoelma v. 1956 ja 1957). 
Esitykset. Kaupunginhallitukselle tehtiin esityksiä mm. asioista, jotka koskivat: poik-

keusluvan myöntämistä rakennuskiellosta (2. 1. 39 §, 16. 1. 141 §, 9. 4. 768 §, 3. 9. 1 683 §, 
24. 9. 1 850 §, 8. 10. 1 961 §); uskottujen miesten valitsemista kaupungin alueella suoritet-
tavia maanmittaustoimituksia varten (16. 1. 139 §); auton ostoa varten myönnetyn määrä-
rahan ylittämisoikeutta (16. 1. 148 §); viranhaltijan oman auton käyttöä virka-ajoissa 
(9. 4. 766 §, 30. 4. 932 §); Espoon kunnan anomusta sen itäosien ottamisesta kaupungin 
toimesta laadittavaan osoitekarttaan (9.4. 767 §); osaston käytetyn auton myyntiä 
(7. 5. 978 §) sekä osaston virkoja ja viranhaltijoita (18. 6. 1 287, 1 288 §, 30. 7. 1 500 §, 
19. 11. 2 262, 2 266 §). 

Lausunnot. Kaupunginhallitukselle annettiin lausuntoja mm. asioista, jotka koskivat: 
Ryttylän koulukodin piha-alueen kautta johtavan tien siirtämistä (9. 1. 85 §); tontti-
jakoa koskevia anomuksia (30. 1. 262 §, 6. 2. 315 §); kaupungin kartan painattamisoikeut-: 


