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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 
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karttavalokuvausteknikon virkaa hakeneen kolmen henkilön Työterveyslaitoksella suori-
tettujen soveltuvuuskokeiden maksuksi (6. 5. 872 §). 

Esitykset. Kaupunginhallitukselle tehtiin esityksiä mm. asioista, jotka koskivat: 
osaston viranhaltijain ulkomaisia opintomatkoja tai kursseja (2. 1. 27 §, 9. 9. 1 578 §); 
oikeuden myöntämistä evankelis-luterilaisten seurakuntien rajojen painattamiseen kau-
pungin yleiskartan 225 kappaleeseen (28. 1. 263 §); kaupungin kartan käyttöä eräiden 
julkaisujen ym. liitteenä (28. 1. 264 §, 4. 2. 327 §); eräiden Helsingin asemakaava-alueilla 
olevien maantiejatkojen ottamista valtion kunnossapidettäviksi (4. 2. 321 §); osaston 
oikeuttamista nostamaan ennakko varojen tililtä varoja pienehköjen maksujen suoritta-
miseen (29. 4. 834 §); yksityisauton käyttämistä maaperätutkimusjaoksen kalusto- ja 
miehistökuljetuksiin (13. 5. 913 §) sekä auton hankkimista em. tarkoitukseen kertomus-
vuoden aikana (30. 9. 1 696 §). 

Lausunnot. Kaupunginhallitukselle annettiin lausuntoja, jotka mm. koskivat: hiekka-
suodattimien käyttöönottoa väestönsuojien ilmastoinnissa (18. 2. 428 §); kaupungin kar-
tan käyttöoikeutta julkaisujen ym. liitteenä (18. 2. 429 §, 29. 4. 833 §, 13. 5 909 §, 17. 6. 
1 171 §, 29. 7. 1 386 §, 30. 9. 1 697 §); tonttijakoa koskevaa valitusta tai muistutusta 
(16. 9. 1 622 §, 28. 10. 1 895 §); Jollaksentien jatkon ottamista kaupungin kunnossapidet-
täväksi (23. 9. 1 648 §) sekä ehdotusta opaskarttojen asettamisesta nähtäväksi eri puolille 
kaupungin aluetta (7. 10. 1 735 §). 

Kaupungin lakimiehelle annettiin lausunto, joka koski Helsingin—Turun valtatien 
rakentamiseen tarvittavaa työlupaa (15. 7. 1 316 §). 

7. Kiinteistöviraston talo-osaston toimialaan kuuluvat asiat 

Virastoja ja laitoksia varten vuokralle otetut huoneistot. Talon Rauhankatu 15 - Snell-
maninkatu 13 V kerroksesta päätettiin Suomen Sahanomistajayhdistyksen Eläkesäätiöltä 
vuokrata järjestelytoimistoa varten n. 315—325 m2:n suuruinen, 13 huonetta, arkistohuo-
neen, keittokomeron, käytävätiloja ym. käsittävä huoneisto sekä saman talon samasta 
kerroksesta Suomen Luonnonvarain Tutkimussäätiöltä n. 181—185 m2:n suuruinen, 7 
huonetta, arkistohuoneen ym. käsittävä huoneisto, josta 2 huonetta tuli järjestelytoimis-
ton käyttöön ja 5 huonetta sekä arkistohuone oikeusaputoimistoa varten. Huoneistojen 
vuokraehdoista mainittakoon mm.: vuokrakausi alkoi silloin kun huoneistot valmiina 
luovutettiin kaupungin käyttöön, kuitenkin aikaisintaan 1.1. 1958 ja päättyi 31. 12. 1960, 
mikäli se jommaltakummalta puolen sanottiin irti viimeistään 3 kk ennen vuokrakauden 
päättymistä, mutta jatkui muussa tapauksessa 1. 1. 1961 lukien aina vuoden kerrallaan, 
irtisanomisaikana em. 3 kk; kuukausivuokran, johon sisältyi korvaus lämmöstä ja lämpi-
mästä vedestä, ja joka sidottiin kotimarkkinat a varain tukkuhintojen yleisindeksiin 
(v. 1935 = 100), suuruus oli 800 mk/m2. Huoneistot luovutettaisiin kaupungin käyttöön 
rakennuspiirustusten ja työselitysten mukaisesti täysin valmiiksi rakennettuina ja vuokra-
pinta-ala tarkistettaisiin ennen vuokrakauden alkua (2. 12. 2 142 §). 

Tapanilan äitiys- ja lastenneuvolaa varten päätti lautakunta vuokrata tri Oiva Ollilalta 
Tapanilasta Mäkitie 12:ssa sijaitsevat rakennukset tontteineen 40 000 mk:n kuukausi-
vuokrasta, johon ei sisältynyt korvausta lämmöstä eikä vedestä, 1. 8. 1957 — 31. 7. 1960 
väliseksi ajaksi. Vuokrakausi jatkuisi sen jälkeen vuoden kerrallaan, irtisanomisaika 3 kk. 
Kaupunki pidätti itselleen oikeuden käyttää sopivaksi katsomallaan tavalla tai luovuttaa 
muuhun käyttöön ne huonetilat, joita ei tarvittu neuvolatarkoitukseen. Kiinteistön 
päärakennuksessa ennen sen käyttöön ottamista suoritettavia korjaustöitä varten oikeu-
tettiin talo-osasto käyttämään 165 000 mk kaupungin talojen korjausmäärärahoista 
(12. 8. 1 459 §). 

Marian ja Auroran sairaalan sekä tuberkuloosiparantolan henkilökunnan vuosiloma-
sijaisia varten päätti lautakunta oikeuttaa talo-osaston vuokraamaan Domus Academi-
casta 1.6. — 31.8. väliseksi ajaksi 20 kahden hengen huonetta 4 500 mk:n suuruisesta, 
henkeä kohden lasketusta kuukausivuokrasta, johon sisältyi korvaus lämmöstä, lämpi-
mästä vedestä sekä kaluston käytöstä (27. 5. 1 035 §). 

Helsingin keskusmielisairaalan Kammio-osaston vuosilomasijaisia varten oikeutettiin 
talo-osasto vuokraamaan rva B. Gahmbergilta Runeberginkatu 56:sta kalustettu huone 
1. 6. — 31. 8. väliseksi ajaksi 6 000 mk:n kuukausivuokrasta (27. 5. 1 036 §). 


