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Sorakuopan täyttämislupa. Lautakunta päätti myöntää tie- ja vesirakennushallinnon 
Uudenmaan piirin Tarvo—Gumböle tietyömaan päällikön pyynnöstä luvan saada käyttää 
Leppävaarassa Suo järventien varrella olevaa entistä sorakuoppaa em. tietyömaan liika-
maiden kaatopaikkana sekä ruokamullan tilapäisenä varastoalueena. Lupa myönnettiin 
eräillä ehdoilla ja siitä perittiin 20 000 mk:n korvaus (4. 3. 518 §). 

Metsäosaston hallintoon määrättiin Norrjollas-niminen tila RN:o l840 Laajasalossa sekä 
14 ha:n määräala Pietilän Alitalo -nimisestä tilasta RN:o l19 Vihdin Kotkaniemen kylässä 
(29. 7. 1 360 §); Filppus-nimiseen tilaan RN:o 7368 kuuluva n. 10.3 ha:n määräala (11. 11. 
1 947 §); Lohjan kunnan Immulan kylässä sijaitsevaan Seppälä RN:o 53 3 -nimiseen tilaan 
kuuluva n. 8.3 ha:n suuruinen alue, Mellunkylän Bläbärskärr RN:o 15 sekä U 286 RN:o 6507 

-nimisiin tiloihin ja n. 5.54 ha:n suuruiseen määräalaan tilasta U 286a RN:o 6511 Tapanilan 
kylässä kuuluvat metsäalueet (30. 12.2 331 §). 

Luonnonsuojeluaiheisen valistuselokuvan teettämiskysymys. Jaosto päät t i periaatteessa 
puoltaa määrärahan ottamista v:n 1958 talousarvioon luonnonsuojelua koskevan valistus-
elokuvan teettämistä varten (Maat. ja metsäj. 25. 4. 29 §). 

Metsäosaston auton käyttö opintoretkeilyihin. Metsäosasto oikeutettiin suorittamaan 
kertomusvuoden kesän aikana kaksi metsänhoidollista opintoretkeilyä Etelä-Suomessa 
kaupunginmetsänhoitajan tai apulaiskaupunginmetsänhoitajan johdolla (Maat. ja metsäj. 
28. 5.41 §). 

Esitykset. Kaupunginhallitukselle tehtiin esityksiä, jotka koskivat seuraavia asioita: 
soran luovuttamista Mellunkylän tiehoitokunnalle (17. 6. 1 166 §); Bengtsärin tilalla 
olevan viljankuivaamon myyntiä sekä vanhan kasvihuoneen tiiliosan myyntiä puretta-
vaksi ja pois kuljetettavaksi (8. 7. 1 271, 1 272 §, maat. ja metsäj. 28. 6. 43, 44 §); osaston 
työntekijöiden palkkamäärärahan ylittämisoikeutta (9. 9. 1 571 §, 9. 12. 2 171 §) sekä 
korvauksen suorittamista eräille metsänvartijoille oman kulkuneuvon käytöstä työmat-
koilla (14. 10. 1 778 §). 

Lausunnot. Kaupunginhallitukselle annetut lausunnot koskivat seuraavia asioita: 
Uudenmaan riistanhoitopiirin avustusanomusta (18. 3. 610 §); toimenpiteitä luvattoman 
asustamisen lopettamiseksi eräissä Pohjois-Haagan, Etelä-Kaarelan ja Lassaksen välisissä 
metsissä ym. olevissa vanhoissa korsuissa ja ladoissa (12. 6. 1 117 §); erään Vartiokylässä 
kasvavan männyn rauhoittamista (26. 8. 1 497 §) sekä Helsingin Yleisen Riistanhoito-
yhdistyksen sääntöjen vahvistamisen yhteydessä yhdistykselle määriteltävän toimi-
alueen laajuutta (21. 10. 1 837 §). 

5. Kiinteistöviraston asemakaavaosaston toimialaan kuuluvat asiat 

Asemakaavan ja tonttijaon muutokset. Kaupunginhallitukselle puollettiin lukuisia ase-
makaavan ja tonttijaon muutoksia (Ks. kunnallinen asetuskokoelma v. 1957 n:o 132 ja 
133 sekä v. 1958). 

Asemakaavaehdotukset. Päätettiin puoltaa kaupunginhallitukselle 33. kaupunginosan 
(Etelä-Kaarela) lounaisosan asemakaavaa siihen liittyvine selityksineen sekä viemäröimis-
suunnitelmineen (18. 3. 611 §) sekä Maunulan (28. kaupunginosa) asemakaavaa ja siihen 
liittyvää viemärikarttaa (18. 11. 2 027 §). 

Lisäys 30. kaupunginosan asemakaavaan, joka käsitti korttelin n:o 30099 sitä ympäröi-
vine puistoalueineen, sekä korttelin tonttijakokartta päätettiin lähettää puoltolauseineen 
kaupunginhallitukselle (20. 5. 959 §). 

Kulosaaren keskiosan asemakaavaehdotus päätettiin hyväksyä lopullisen asemakaa-
van pohjaksi (7. 10. 1 730 §, asemakaavaj. 18. 9. 6 §). Lisäksi hyväksyttiin tai puollettiin 
eräiden tilojen tai muiden alueiden palstoitusta ym. koskevia suunnitelmia otettaviksi 
huomioon ko. alueiden lopullista asemakaavaa laadittaessa (4. 2. 317 §, 20. 5. 955, 962 §, 
24.6.1211, 1 213 §, 18. 11. 2 032 §). 

Pitkänsillan rinnakkaissillan poikkileikkausehdotus. Kaupunginhallitukselle annettiin 
Pitkänsillan rinnakkaissillan suunnittelua koskeva lausunto sekä ehdotettiin, että sillan 
poikkileikkaus vahvistettaisiin asemakaavaosaston laatiman piirustuksen n:o 4 300 mu-
kaiseksi (26. 8. 1 508 §). 

Kortteleiden korkeussuhteet. Kaupunginhallitukselle esitettiin vahvistettavaksi useita 
korttelien korkeustasojen muutoksia asemakaavaosaston laatimien piirustusten mukai-
sesti, jotka on selostettu tämän kertomuksen I osan sivulla 251. 
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Kadun- ja paikannimistöt. Lautakunta päätti kaupunginhallitukselle puoltaa hyväk-
syttäviksi kadunnimikomitean ehdotuksia, jotka koskivat katujen nimiä 41. kaupungin-
osan ns. Alppikylän alueella (7. 1. 60 §), lisäyksiä ja muutoksia 33. kaupunginosan (Etelä-
Kaarelan) kadunnimiin (7. 1. 66 §), lisäyksiä ja muutoksia Tapanilan kadunnimistöön 
(25. 3. 646 §) sekä Itä-Pakilan erään kadun nimittämistä (11.2. 375 §). Uudet nimet ehdo-
tettiin otettaviksi käyttöön ennen asemakaavan vahvistamista. 

Lisäksi annettiin kaupunginhallitukselle lausuntoja muista katujen ja teiden nimittä-
mistä koskevista ehdotuksista (11.2. 376 §, 25. 2. 477 §, 26. 8. 1 499 §, 25.11.2 080, 
2082—2084 §, 16. 12. 2 229 §). 

Lasten liikennekaupungin rakentamissuunnitelma. Lautakunta oli v. 1956 ehdottanut 
rakennettavaksi suunnitellun lasten liikennekaupungin sijoittamista ns. Laakson kentän 
alueelle. Lautakunta päätti esittää, aikaisempaan lausuntoonsa viitaten, että ko. liikenne-
kenttä sijoitettaisiin piirroksessa n:o 4210 esitetylle alueelle (28. 1. 257 §). 

Kampin alueella olevien moottoriajoneuvojen huoltoasemien sijoitus. Lautakunta päätti 
hyväksyä piirustuksen n:o 4332 mukaiset ko. huoltoasemien uudet sijaintipaikat (18. 11. 
2 034 §). 

Liikenneturvallisuuden tehostamispropagandaan myönnetyt Uivat. Lautakunta päätti 
myöntää Suomen Autoklubin Helsingin piirille toistaiseksi luvan ns. liikennekuolemalip-
pujen pystyttämiseen Hankkijan aukiolle ja Hakaniementorille asemakaavaosaston kans-
sa lähemmin sovittaviin paikkoihin sekä sillä ehdolla, ettei lipputangon alustaa saanut 
käyttää mainostarkoituksiin (1.4. 690 §). 

Lautakunta päätti myöntää Taljalle ja Oy. Liikennemainos Abille luvan pystyttää 
korvauksetta enintään 11 liikenneturvallisuutta edistämään tarkoitettua taulua päätei-
den varsille kahden vuoden ajaksi, sillä ehdolla ettei niitä käytetty muuhun kuin mainit-
tuun tarkoitukseen (ei esim. liikemainontaan) ja että asemakaavaosasto ja poliisiviran-
omaiset hyväksyvät niiden tekstin ja sijaintipaikan (15. 4. 774 §, liikennej. 8. 4. 35 §). 

Ajotien rakentamiseen myönnetty lupa. Kiinteistö Oy. Siilitie Iille myönnettiin lupa 
ajotien rakentamiseen puistoalueen kautta asemakaavaosaston lähempien ohjeiden mu-
kaisesti (30. 9. 1 694 §). Kokonaiskorvaukseksi mainitusta luvasta määrättiin 20 000 mk 
sekä irtisanomisajaksi 3 kk (21. 10. 1 826 §). 

Tasoristeysten siirtämiseen myönnetty lupa. Lautakunta päätti oikeuttaa Oy. Skanoil 
Abin siirtämään tasoylikäytävän Herttoniemessä Bensiinikadulla satamalaitoksen esittä-
män piirustuksen mukaan ja seuraavilla ehdoilla! luvan irtisanomisaika on 3 kk; yhtiö 
pystyttää ja pitää kunnossa yksityisratojen tarkastajan tarpeellisiksi katsomat varoitus-
merkit sekä purkaa vanhat tasoristeykset uusien rakentamisen yhteydessä; yhtiö hankkii 
em. tarkastajan suostumuksen ja jättää siitä jäljennöksen satamarakennusosastolle ennen 
tasoristeysten rakentamista (21. 10. 1 848 §). 

Luvat tilapäisten pysäköintipaikkojen järjestämiseen. Anomuksesta myönnettiin lupa 
tilapäisten, yksityiskäyttöön tarkoitettujen pysäköintipaikkojen järjestämiseen anojan 
omalla kustannuksella asemakaavaosaston piirustuksen mukaisesti ym. ehdoilla (18. 2. 
425 §, 12. 8. 1 436 §, 7. 10. 1 727 §). 

Esityksiä kaupunginhallitukselle tehtiin asioista, jotka mm. koskivat.* Lapinmäen-
ja Vihdintien risteyksen sekä sen lähiristeyksien järjestelyn hyväksymistä asemakaava-
osaston laatiman suunnitelman mukaisesti (7. 1. 64 §); Hietalahdentorin liikenteen järjes-
telyä osaston laatiman piirustuksen mukaisesti (4. 2. 320 §); Mechelininkadun poikki-
leikkauksen muutosta Rajasaarentien ja Kammionkadun välisellä osalla (23. 9. 1 645 §); 
palolautakunnan ehdotusta kesämajojen rakentamiseksi palolaitoksen henkilökuntaa 
varten Pitkäsäärelle ja Varissaarelle (25. 11.2 079 §) sekä Käpylän sillan jalkakäytävien 
merkitsemistä polkupyöräteiksi (Liikennej. 13. 5. 49 §). 

Lisäksi teki liikennejaosto esityksiä eräistä liikenteen järjestelykysymyksistä, jotka 
koskivat mm. suojakorokkeiden leventämistä, liikennemerkkien pystyttämistä, pysäyttä-
misen kieltämistä sekä katujen risteysten järjestelyä. 

Lausunnot. Kaupunginhallitukselle annettiin lausuntoja mm. asioista, jotka koskivat: 
puistoalueiden kunnostamista tai uusien puistoalueiden järjestämistä ym. (2. 1. 24 §, 4. 3. 
521 §, 26. 8. 1 504 §); suunnitelmaa urheilukenttien sijoittamisesta Kaivopuistoon (7 1. 
59 §); Kulosaaren uuden sillan alustan hyväksikäyttöä (7. 1. 63 §); lammikon sijoittamista 
puistoalueelle Munkkiniemeen (14. 1. 116 §, 12. 6. 1 119 §); Oulunkylän asemakaavan 
Niittylän alueen viemärien ja katujen rakennuskustannusten jakoa (14. 1. 119 §); Poh-
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jois- ja Etelä-Haagan lasten päiväkotitarvetta (28. 1. 251 §); Marjaniemen alueen koulu-
tonttia (28. 1.253 §); uintipaikan kunnostamista Vantaan rannalle (11.2. 380 §); Oy. 
Ford Ab:n korttelin nro 236 tontille nro 1 rakennettavaa tehdas- ja varastorakennusta 
(25. 2. 475 §); Ruskeasuon lastentarhan ja -seimen lisäpihamaata (11.3. 572 §); Pajamäen 
asuntoalueen ja Etelä-Kaarelan kerrostaloalueen viemäröimissuunnitelmien ja katupiirus-
tusten vahvistamista (11.3.573, 574 §, 22.7. 1 349 §); tri Aarno Niinin suunnitelmia 
kaupungin maa-alueen lisäämiseksi (8. 4. 734 §); Lauttasaaren vesitornin sijaintipaikkaa 
(8. 4. 735 §); yksityisen viemärin ja vesijohdon yhdistämistä kaupungin omistamiin talo-
johtoihin (15. 4. 771 §); Hietarannan uimaveden parantamista ja Taivallahden pohjukan 
rannan järjestelyä (15. 4. 777 §); Matti Hauptin Metsäkauris-veistoksen sijoitusta (29. 4. 
826 §); Romukeskus Oyrn tilapäisen kuormauslaiturin rakentamista Kyläsaareen (29. 4. 
827 §); maauimalan rakentamista Malmin—Pukinmäen alueelle (29. 4. 828 §); Sirpale-
saaren vastaista käyttöä (29. 4. 830 §); Otaniemen—Lehtisaaren—Kuusisaaren kylätien 
rakentamisavustuksen loppuerän maksamista (20. 5. 952 §); Ratsastushallin ulkopihan 
käyttöä linja-autojen järjestelyalueena (20. 5. 957 §); Maunulan kansakoulun viereisen 
alueen kunnostamista palloilukentäksi (20. 5. 958 §); painettujen selostusten julkaisemista 
eräistä kaupungin kansakouluista (20. 5. 960 §); kaukolämmitysjohdon sijoittamista Sör-
näisten rantatiehen (27. 5. 1 018 §, 2. 9. 1 538 §); kaupungin sivistyksellistä rakennus-
huoltoa valvovan toimikunnan johtosääntöä (12. 6. 1 118 §); komitean mietintöä, joka 
koski rakennusoikeuden laajuutta ja huoneistoluvun määräämistä omakotitonteilla ja 
huvilamaiseen tapaan rakennettaviksi tarkoitetuilla tonteilla (12. 6. 1 122 §, asemakaavaj. 
7. 6. 2 §); Melojantien katuprofiilin muuttamista (17. 6. 1 167 §); Paanutien päällystämistä 
(17.6. 1 170 §); huoltohallin rakentamista Oy. Shell Abrn Ruoholahden jakeluasemalle 
(24. 6. 1 210 §); asemakaavan muutosta koskevia anomuksia sekä muutoksen johdosta 
tehtyä muistutusta (24. 6. 1 212 §, 26. 8. 1 501, 1 503 §, 16. 12. 2 224 §); satama-alueiden 
asemakaavan muuttamista (26. 8. 1 502 §); rakennusaineiden ja hiekan purkauspaikkojen 
sijoitusta satama-alueiden järjestelyn yhteydessä (2. 9. 1 537 §, 30. 9. 1 688 §); venelaitu-
rien rakentamista Sörnäisten rantatien varrelle (2. 9. 1 539 §); mahdollisen uuden Kaupun-
gintalon sijaintipaikkaa (9. 9. 1 572 §); Rastilan ulkoilualueelle rakennettavan saunan 
uusitun asemapiirroksen hyväksymistä (9. 9. 1 574 §); sotatoimien johdosta surmansa saa-
neiden helsinkiläisten siviilihenkilöiden muistomerkin aikaansaamista (23. 9. 1 646 §); 
Toivolan oppilaskotiin liittyvän maa-alueen hallintoa (23. 9. 1 647 §); urheilupuistojen 
rakennus-ja sijoitussuunnitelmia ym. (30. 9. 1 686, 1 693 §, 14. 10. 1 779 §); Koulumatkai-
lutoimiston suunnitteleman asuntolaivan sijoitusanomusta (7. 10. 1 725 §); lastentarha-
huoneistojen rakentamista Puistolaan ja Keski-Kaarelaan (7. 10. 1 726 §); Helsingin yli-
opistollisen keskussairaalan rakennusohj elman toteuttamiseen tarpeellisia lisäalueita 
(7. 10. 1 729 §); Kotkankadun istutuskaistojen kunnostamista (7. 10. 1 732 §); leikkikent-
täkomitean mietintöä (14. 10. 1 780 §); alueen varaamista liikennelaitoksen halleja ja auto-
korjaamoa varten (21. 10. 1 840 §); yksityisen varastorakennuksen rakentamista liiken-
nealueelle Oulunkylään (21.10. 1 843 §); Sanoma Oyrn anomusta Valimontien varrella ole-
van tehdastontin nro 7 korkeustasojen määräämisestä (21. 10. 1 844 §); ehdotusta Lehti-
saaren asemakaavalliseksi järjestelyksi (21. 10. 1 845 §); korttelin nro 199 tonttia nro 17 ja 
korttelin nro 30039 tonttia nro 1 koskevaa vaihtoehdotusta, siihen liittyvää asemakaavan 
muutosta ym. (21. 10. 1 846 §); kaupungin ulkoilu-, urheilu-ym. alueille tarvittavien viitta-
ja nimikilpityyppien hyväksymistä (28. 10. 1 887 §); Ratsastushallin nimen muuttamista 
muotoon Ruskeasuon urheiluhalli (28. 10. 1 888 §); rakentamisoikeuden muutosta palstalle 
RNro l442 Jollaksessa (4. 11. 1 937 §); Paraisten Kalkkivuori Oyrn anomusta eräiden maan-
siirtotöiden suorittamiseksi Vilho vuoren puiston kaakkoisrinteellä (16. 12. 2 231 §) sekä 
Konalan kokoojajohdon suunnan vahvistamista (23. 12. 2 296 §). 

Edellisten lisäksi antoivat lautakunta ja liikennejaosto kaupunginhallitukselle lausun-
toja, jotka koskivat erilaisia liikennekysymyksiä, kuten raitiotieliikennettä, raide järjes-
telyjä, pysäkkien sijoitusta ym. (7. 1. 58 §, liikennej. 2. 9. 89, 90 §, 23. 12. 120 §); aloitetta 
ns. uloimman rengastien rakentamiseksi Pitäjänmäeltä uudelle Lahdentielle (7. 1. 65 §); 
kadun tai kadun osan sulkemista tilapäisesti liikenteeltä rakennustyön tms. ajaksi (14. 1. 
117, 121 §, 4. 2. 318 §, 25. 2. 478 §, 17 .6. 1 169 §, 22. 7. 1 350 §, 26. 8. 1 509 §, 18. 11. 
2 030 §, liikennej. 8. 4. 36 §, 27. 5. 50 §); yksityistä linja-autoliikennettä, pysäkkien sijoi-
tusta, reitin muuttamista ym. (21. 1. 176 §, 28. 10. 1 891 §, 18. 11. 2 028 §, liikennej. 
11. 2. 15 §, 11. 3. 24 §, 27. 5. 54 §, 24. 6. 63 §, 25. 11. 116 §); eräiden katujen tai teiden 
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risteysten järjestelyä (28. 1. 258 §, 20. 5. 961 §, 16. 9. 1 618 §, liikennej. 28. 1. 10 §, 11. 
2. 13 §); uuden tien rakentamista Auroran sairaalaan Nordenskiöldinkadulta (28. 1. 
259 §); yksityisten anomuksia väliaikaisen tien tai kadun rakentamiseksi (11. 2. 378 §, 
15. 7. 1 314 §, 28. 10. 1 889 §, 23. 12. 2 297 §); Asema-aukion järjestelyä (Liikennej. 
11. 2. 11 §); erään Munkkiniemen kadun rakentamista (25. 2. 479 §); liikenneturvalli-
suustyön avustamista (11.3. 571 §); ajonopeutta autoliikenteessä (18. 3. 612 §, 7. 10. 
1 728 §, liikennej. 8. 4. 32 §, 2. 9. 84, 85 §, 16. 9. 96 §); liikennelaitoksen linja-auto-
liikennettä: reitin muutosta tai jatkamista (29. 4. 822 §, 17. 6. 1 168 §, 23.9. 1 644 §, 
16. 12. 2 226 §), pysäkkialueiden merkitsemistä (Liikennej. 13. 5. 46 §), pysäkkien sijoi-
tusta ym. (Liikennej. 24. 6. 59, 67 §, 12.8. 77 §, 25. 11. 118 §); kadun tai kadun osan liiken-
teen yksisuuntaistamista ym. (29. 4. 825 §, 26. 8. 1 507 §, 25. 11. 2 081 §, liikennej. 
29. 4. 40, 42 §, 8. 7. 69 §, 12. 8. 75 §, 11. 11. 113 §); Tarvontien rakentamissuunnitelmien 
vahvistamista Iso-Huopalahden kohdalla (13. 5. 905 §); liikennejärjestely komitean ehdo-
tusta Hakaniementorin ja sen lähiympäristön järjestelystä (27. 5. 1 021 §); puolustuslai-
toksen kouluautojen ajoa (Liikennej. 24.6.60 §); Oy. Betolit Ab:n tarjousta ulosajoteiden 
ja linja-autopysäkkien merkitsemiseksi maalaamalla (Liikennej. 24.6.66 §); liikennelaitok-
sen liikennesuunnitelmia syyskuun 1957—elokuun 1958 aikana (22. 7. 1 348 §); vuokra-
autoasemien järjestelyä (26. 8. 1 507 §, liikennej. 11.2. 14 §, 16. 9. 93 §); Pitkänsillan 
leventämiskysymystä (16. 9. 1 619 §); Herttoniementien Kulosaaren ja Naurissalmen 
siltojen välisen osan asema-ja leikkauspiirustusten vahvistamista (16. 9. 1 620 §); liikenne-
valojen asentamista Siltasaarenkadulle (Liikennej. 16. 9. 94 §); Pasilan—Kumpulan— 
Sörnäisten radan suunnitelmaa (30. 9. 1 691 §); kuorma-autoille myönnettävien aluelii-
kennelupien enimmäismäärän alentamista (21. 10. 1 838 §); liikennejärjestelykomitean 
aloitetta raitiotiekorokkeiden ohittamiseksi myös vasemmalta puolelta (21. 10. 1 839 §); 
Suomen Autoklubin kirjelmää suojateiden ja ajokaistojen merkitsemisestä (Liikennej. 
28. 10. 110 §); satamalautakunnan ehdotusta Pohjoisrannan leventämiseksi (11. 11. 
1 977 §); Sörnäisten rantatien raiteiston järjestelyä (25. 11. 2 085 §); Hevossalmen uuden 
kääntösillan sijoitusta ym. (9. 12. 2 173 §); pysäköintijärjestelyä linja-autoasemalla (9. 12. 
2 175 §, liikennej. 28. 1. 7 §); Pitäjänmäen tie- ja liikenneolojen järjestelyä ja paranta-
mista koskevaa ehdotusta (16. 12. 2 232 §) sekä maistraatin alaisen linja-autoliikenteen 
henkilötaksaa Helsingissä (30. 12. 2 334 §). 

Lisäksi antoi liikennejaosto useita lausuntoja, jotka koskivat erilaisia liikennekysy-
myksiä, kuten pysäköinnin ja pysähtymisen kieltämistä, pysäköintipaikkojen järjestelyä, 
liikennemerkkien asettamista tai poistamista, suojakorokkeen rakentamista tai siirtä-
mistä, suojakaiteen rakentamista, suojateiden merkitsemistä, moottoriajoneuvoilla ajon 
kieltämistä eräillä alueilla, jalkakäytävän kulmien pyöristämistä ym. 

6. Kiinteistöviraston kaupunkimittausosaston toimialaan kuuluvat asiat 

Tonttijakokartat. Kaupunginhallitukselle puollettiin lukuisia kortteleita koskevien 
tonttijakokarttojen hyväksymistä (Ks. kunnallinen asetuskokoelma v. 1957 ja 1958). 

Kaupungin toimesta painettujen karttojen valmistus, jakelu ja myynti. Lautakunta 
päätti ehdottaa kaupunginhallitukselle, että kaikki karttojen valmistukseen ja painatuk-
seen tarvittavat määrärahat siirrettäisiin kaupunkimittausosaston käytettäväksi, että 
karttojen myynti yleisölle ja niiden jakelu kaupungin virastoille annettaisiin ko. osaston 
tehtäväksi sekä että osastoon 1.1.1958 alkaen perustettaisiin 20. palkkaluokkaan kuuluva 
tp. karttapalvelun hoitajan virka (13. 5. 883 §). 

Kaupunginosien ja niiden osa-alueiden nimi- ja rajakysymys. Asemakaavaosaston ja 
kadunnimikomitean yhteistyössä laatiman ehdotuksen kaupunginosien ja niiden osa-aluei-
den nimistä ja rajoista päätti lautakunta puolestaan hyväksyä, lukuun ottamatta eräitä 
kohtia, joista päätettiin pyytää kadunnimikomitealta uusi lausunto. Samalla päätettiin 
muuttaa nimitys Pohjois-Munkkiniemi Munkkivuoreksi ja Etelä-Munkkiniemi Vanhaksi 
Munkkiniemeksi (2. 12. 2 134 §). Tarkistettu ehdotus päätettiin esittää kaupunginhalli-
tuksen hyväksyttäväksi (23. 12. 2 302 §). 

Käyttövaroistaan lautakunta päätti myöntää 19 000 mk niiden kiinteistöviraston vi-
ranhaltijain kurssimaksun suorittamiseksi, jotka oli määrätty kartografian ja yhdyskun-
tien suunnitteluun liittyvän geotekniikan täydennyskursseille (18. 3. 617 §) sekä 15 000 mk 


