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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-: 
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ta julkaisujen ym. liitteenä (30. 1. 264 §,9. 4. 765 §, 7. 5. 980 §, 22. 5. 1 094 §, 11. 6. 1 244 §, 
2. 7. 1 367 §, 17. 9. 1 794 §, 8. 10. 1 962 §); maistraatin ehdotusta kaupungin uudesta 
äänestysaluejaosta (13. 2. 384 §); ilmakuvauksen suorittamista koskevaa Kaupunkiliiton 
kirjelmää (23. 4. 867 §); poikkeuksen myöntämistä rakennuskiellosta (9. 4. 763 §, 2. 7. 
1 365 §, 29. 10. 2 102 §); eräiden Suomenlahden saarien, luotojen ja karien sekä vesialuei-
den hallinnon järjestelyä (9. 4. 764 §); eräiden Laajalahden teiden luovutusta kyläteinä 
käytettäviksi (7. 5. 977 §); eräiden tilanosien lohkomista (30. 7. 1 502 §, 20. 8. 1 618 §); 
anomusta erään Tapanilan tien poistamiseksi (13. 8. 1 579 §) sekä korttelin n:o 39119 
tonttijakoehdotusta koskevaa muistutusta (27. 8. 1 646 §). 

7. Kiinteistöviraston talo-osaston toimialaan kuuluvat asiat 

Virastoja ja laitoksia varten vuokralle otetut huoneistot. Katariinankatu 3:ssa veneeristen 
tautien poliklinikan käytöstä vapautunut huoneisto päätettiin luovuttaa raastuvanoikeu-
den käytettäväksi. Kaupunginhallitukselle esitettiin, että yleisten töiden lautakunnan 
käytettäväksi myönnettäisiin 2 950 000 mk:n määräraha huoneiston kunnostamiseksi ko. 
tarkoitukseen (16. 4. 831 §). 

Äitiys- ja lastenneuvolaa varten päätti lautakunta vuokrata Asunto Oy. Helsinginkatu 
30 -nimiseltä yhtiöltä talon I kerroksessa sijaitsevan 181 m2:n suuruisen 9 huoneen huo-
neiston 76 925 mk:n kuukausivuokrasta, johon sisältyi korvaus lämmöstä ja lämpimästä 
vedestä, 1. 2. 1956—31. 5. 1961 väliseksi ajaksi sekä sen jälkeen vuodeksi kerrallaan, irti-
sanomisaika 3 kk. Vuokra oli sidottu kotimarkkinat a varain tukkuhintojen yleisindeksiin 
ja tarkistettiin vuosittain kesäkuun aikana (30. 1. 277 §). 

Samaa tarkoitusta varten päätettiin E. Sandbergilta Paloheinäntie 39:n I kerroksesta 
vuokrata 49 m2:n suuruinen 2 huoneen ja keittiön huoneisto 1. 9. alkaen 24 500 mk:n kuu-
kausivuokrasta, johon kuului korvaus lämmöstä, valaistuksesta ja lämpimästä vedestä 
lämmityskauden aikana. Muut vuokraehdot olivat samat kuin neuvolan käyttöön saman 
talon yläkerrasta vuokratun huoneiston vuokrauksessa, jonka vuokrasuhde vuokrananta-
jan suostumuksella päättyi 31. 8. (30. 7. 1 515 §). 

Samoin äitiys- ja lastenneuvolaksi päätettiin vuokrata Kiinteistö Oy. Tuhkimontie 
10—14 -nimiseltä yhtiöltä A-talon A-portaan pohjakerroksessa sijaitseva 70 m2:n huoneis-
to 1.5. lukien toistaiseksi, irtisanomisaika 3 kk, 26 600 mk:n kuukausivuokrasta lämpöi-
neen ja lämpimine vesineen (1. 10. 1 913 §). 

Alppimajan lastenseimeä varten päätti lautakunta vuokrata Helsinginkatu 30:stä 
lastenseimikäyttöön suunnitellun 5 huoneen huoneiston, pinta-alaltaan 76 m2, 32 300 mk:n 
kuukausivuokrasta, johon sisältyi lämmön ja lämpimän veden korvaus, 1.3. 1956— 
31.5. 1961 väliseksi ajaksi sekä sen jälkeen aina vuodeksi kerrallaan tavanmukaisena 
irtisanomisaikana 3 kk. Vuokra sidottiin kotimarkkinatavarain tukkuhintojen yleisindek-
siin (30. 1. 276 §). 

Vartio- ja Mellunkylän lastentarhaa varten, mikäli lastentarha päätettäisiin perustaa 
mainittuja alueita varten, päätti lautakunta vuokrata rouva Fanny Larssonilta Mellun-
kylässä sijaitsevan Linåker -nimisen puutarhatilan päärakennuksen, yhtä yläkerran huo-
netta lukuun ottamatta, mm. seuraavilla ehdoilla: vuokrakausi alkaa 1. 4. 1956 ja päät tyy 
31.5. 1957 jatkuen sen jälkeen vuoden kerrallaan, irtisanomisaika 3 kk; kuukausivuokran 
suuruus ilman valoa ja lämpöä oli 50 000 mk; vuokraukseen sisältyy oikeus pihamaan ja 
leikkikenttäalueen vapaaseen käyttöön; kaupunki asennuttaa rakennukseen lämpimän-
vedenvaraajan, jonka hankintahinnan vuokranantaja suorittaa kaupungille siten, että 
vuokraa alennetaan kuukausittain 10 000 mk, kunnes laite on maksettu, sekä sähköhellan, 
joka jää kaupungin omaisuudeksi; kaupungilla on oikeus suorittaa rakennuksessa eräitä 
pieniä tarpeellisiksi katsomiaan muutoksia ja korjauksia, huoneisto on kuitenkin vuokra-
suhteen päättyessä luovutettava siinä kunnossa, missä se oli vuokrauksen alkaessa. 

Kaupunginhallitukselta päätettiin anoa lautakunnan käytettäväksi 130 000 mk:n 
määräraha lämpimänvedenvaraajan asentamista sekä eräitä muutos- ja korjaustöitä var-
ten ja 40 000 mk sähkölieden hankkimiseksi huoneistoon (27. 2. 499 §, 16. 4. 834 §). 

Iso-Kaari 3:ssa olevan 105 m2:n suuruisen huoneiston vapauduttua 30. 9. äitiys- ja 
lastenneuvolakäytöstä päätettiin se vuokrata apulastentarhan huoneistoksi 1. 10. 1956— 
30. 9. 1959 väliseksi ajaksi sekä sen jälkeen aina vuodeksi kerrallaan molemminpuolisena 
irtisanomisaikana 3 kk. Kuukausivuokra lämpöineen oli 45 000 mk ja sidottiin se koti-


