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puolella sijaitsevan hiidenkirnun, läpimitaltaan 140x 170 cm, julistamista rauhoitetuiksi 
luonnonsuojelumuistomerkeiksi luonnonsuojelulain 9, 11 ja 12 §:n nojalla (24. 2. 457 §). 

Sorsien rengastaminen ym. kaupungin alueella. Lautakunta päätti myöntää Suomen 
Riistanhoito-Säätiön Riistantutkimuslaitokselle oikeuden kaupungin alueilla olevien 
sorsien kiinniottamiseen ja rengastamiseen tutkimustarkoituksessa 30. 4. mennessä. Asias-
ta oli lähemmin sovittava metsäosaston kanssa (24. 2. 458 §). 

Riistantutkimuslaitokselle myönnettiin lisäksi lupa sorsanpoikasten pyydystämiseen 
tutkimustyötä varten kertomusvuoden aikana metsäosaston kanssa sovitulla tavalla 
(24. 2. 459 §). Tutkimuksen tarkoituksena oli mm. selvittää sorsakannan liikkumista Hel-
singin ympäristössä eri vuodenaikoina. 

Samoin antoi lautakunta suostumuksensa siihen, että eräs yksityishenkilö sai pyydys-
tää 10 talvehtivaa sorsaparia kaupungin alueilta Kirkkonummella suoritettavia istutus-
kokeiluja varten. Korvaukseksi määrättiin 1 000 mk sorsaparilta (3. 3. 503 §). 

Metsäosaston hallintoon päätettiin määrätä Mellunkylästä Skogsland II RN:o l428 ja 
Rödslan RN:o l429 nimisten tilojen metsät sekä kolmen yhteensä 1.8 ha:n suuruisen Stängs-
lan RN:o l4 2 7 -nimiseen tilaan kuuluvan määräalan metsät, tilat Granskog RN:o 4180 

ja Kulien RN:o 4176 sekä Borgs RN:o l5 2 1 -nimiseen tilaan kuuluvan n. 13 ha:n suuruisen 
määräalan metsäalueet (21. 4. 803 §, 6. 10. 1 821 §, 10. 11. 2 096 §, 8. 12. 2 312 §); Mal-
milla oleva Sorakuoppa RN:o 7347 -niminen tila (16. 6. 1 219 §); Myllypuron alue, kooltaan 
n. 49.8 ha (22. 12. 2 421 §); Lauttasaaren puisto- ja katualueet, rakennettuja katuja ja 
J. Tallbergin perikunnan hallintoon jääviä puistoalueita lukuun ottamatta (22. 12. 2 422§) 
sekä Ryttylän ja Toivoniemen tilojen metsät (29. 12. 2 487 §). 

Sanomalehtien tilaaminen. Metsäosasto oikeutettiin tilaamaan metsäkämpälleen ajaksi 
1. 1. — 30. 4. ja 1. 9. — 31. 12. kolme sanomalehteä (13. 1. 63 §). 

Esityksiä tehtiin kaupunginhallitukselle asioista, jotka koskivat: kahden osaston viran-
haltijan loman korvaamista rahassa (17. 2. 396 §); osaston käytetyn henkilö-pakettiauton 
myyntiä (8. 9. 1 661 §) sekä osaston metsäteknikon, metsätyönjohtajan ja piirimetsän-
vartijoiden käytössä olevien puhelimien määräämistä toimistopuhelimiksi (3. 11. 2 051 §). 

Lausunnot. Luonnonsuojelulain vastaisista, maisemaa rumentavista liikeilmoituksista 
kaupungin alueella annettiin kaupunginhallitukselle lausunto, jossa mm. esitettiin ryhty-
mistä toimenpiteisiin tämäntapaisen mainonnan estämiseksi sekä pyydettiin kaupungin-
hallitusta kiinnittämään maistraatin huomiota ko. asiaan (13. 10. 1 901 §). 

Lisäksi annettiin kaupunginhallitukselle lausunto Tammisalossa suoritettujen hak-
kuiden eräälle yksityishenkilölle aiheuttamien vahinkojen korvaamiskysymyksestä (6. 10. 
1 851 §, 1. 12. 2 282 §). 

5. Kiinteistöviraston asemakaavaosaston toimialaan kuuluvat asiat 

Asemakaavan ja tonttijaon muutokset. Kaupunginhallitukselle puollettiin lukuisia ase-
makaavan ja tonttijaon muutoksia (Ks. kunnallinen asetuskokoelma v. 1958 n:o 188 ja 
189 sekä v. 1959). 

Kasarmitorille rakennettavaa halli- ja näyttelyrakennusta varten tarvittavaa asemakaa-
vanmuutosta koskeva ehdotus n:o 4406 päätettiin lähettää kaupunginhallitukselle. Ko. 
rakennusala oli muodostettu uudeksi kortteliksi n:o 210, johon sai rakentaa ainoastaan 
liikehuoneistoja (31.3. 703 §, ks. s. 40). 

Helsingin yliopistolliselle keskussairaalaliitolle voimakeskusta varten luovutettavaa aluetta 
koskevat järjestelyt. Lautakunta päätti lähettää asemakaavan muutoksen n:o 4390, joka 
koski 15. kaupunginosan kortteleita n:o 642 ja 643, sekä tonttijakokartan n:o 1473 puolto-
lauseineen kaupunginhallitukselle. Samalla lautakunta päätti, sen jälkeen kun em. muu-
tokset olisi vahvistettu, suorittaa keskussairaalaliiton kanssa aluevaihdon, jossa liitto 
luovuttaa kaupungille korttelin n:o 642 tontista n:o 2 n. 22 m2:n suuruisen alueen liitet-
täväksi puistoon ja kaupunki luovuttaa liitolle mainittuun tonttiin liitettäväksi saman-
suuruisen alueen puistosta (10. 3. 546 §). 

Asemakaavaehdotukset. Lautakunta päätti puoltaa kaupunginhallitukselle täydennet-
tyä Maunulan asemakaavaa ja siihen liittyvää täydennettyä viemäröimiskarttaa (13. 1. 
68 §), Kulosaaren keskiosan asemakaavaa selityksineen sekä siihen liittyvää viemäröimis-
suunnitelmaa (25.8. 1 581 §, asemakaavaj. 17. 1.3§), asemakaavaa, joka käsitti osan 
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26. kaupunginosasta (Kunnalliskodintien pohjoispuolella oleva alue) ja siihen liittyvää 
tonttijakokarttaa (21. 7. 1 416 §) sekä asemakaavaa, joka käsitti 45. kaupunginosan 
(Marjaniemen) eteläosan viemäröimissuunnitelmineen (1. 12.2 283 §). Asemakaavaehdo-
tus, joka koski 29. kaupunginosan eteläisen alueen luoteisosaa sekä siihen liittyvä selitys 
ja viemäröimissuunnitelma lähetettiin puoltolausein kaupunginhallitukselle (24. 11.2 225§) 

Lautakunta päätti hyväksyä myöhemmin laadittavan asemakaavan pohjaksi asema-
kaavaosaston ehdotuksen, joka koski Tattarisuon (Puistola) pienteollisuus- ja varasto-
aluetta (3. 3. 507 §). 

Lisäksi hyväksyttiin tai puollettiin piirustuksia, jotka koskivat eräiden alueiden pals-
toitusta ym. otettaviksi huomioon lopullisia asemakaavoja laadittaessa (4. 8. 1 485 §, 
10. 11. 2 097 §, 22. 12. 2 459 §). 

Roihuvuoren ja Marjaniemen välisen yhdystien suunnan vahvistaminen. Kulutusosuus-
kuntien Keskusliiton esittämä suunnitelma Strömsin alueen läpi johtavan tien paikaksi 
hyväksyttiin asemakaavaosaston esittämin muutoksin otettavaksi huomioon Marjaniemen 
asemakaavassa. 

Kulutusosuuskuntien Keskusliitto sitoutui luovuttamaan kaupungille korvauksetta 
14 m:n levyisen tiealueen Strömsin alueella sekä Marjaniemen puolella sen osan tiestä, 
joka sijaitsi liiton omistamalla maalla, yhteensä n. 1 ha. Lisäksi oli ehtona, että myöhem-
min laadittavassa asemakaavassa Strömsin tilan rakennusoikeus hyväksyttäisiin ainakin 
niin suureksi, että kokonaiskerrosala olisi vähintään yhtä suuri kuin luovutettava tieala 
(13. 10. 1 903 §). 

Kaupunginhallitukselle ehdotettiin, että tiealueen luovuttamisesta saataisiin tehdä 
Kulutusosuuskuntien Keskusliiton kanssa sopimus lautakunnan esittämillä ehdoilla 
(1. 12. 2 248 §). 

Siltoja, katuja ym. koskevat piirustukset. Lautakunta päätti esittää kaupunginhallituk-
selle, että Pitkänsillan rinnakkaissillan alikulkuaukot tehtäisiin asemakaavaosaston pii-
rustuksen n:o 4384/A mukaisesti; että silta suunniteltaisiin siten, että tarvittaessa voitai-
siin toteuttaa piirustuksessa nro 4384/B esitetyt järjestelyt Siltavuorenrannassa; että silta 
rakennettaisiin siten, että sen ajorata tarvittaessa voitaisiin levittää 6-kaistaiseksi sekä 
että sillan rakennekorkeus pyrittäisiin saamaan mahdollisimman pieneksi (24. 2. 463 §). 

Kaupunginhallitukselle esitettiin vahvistettavaksi poikkileikkausehdotus Tarvontien 
yli Munkkiniemessä rakennettavaa Professorintien siltaa varten (10. 2. 337 §) sekä Hopea-
salmen siltaa varten Kulosaaressa (10. 2. 348 §). 

Samoin esitettiin hyväksyttäväksi suunnitelma Lapinmäentien rakentamiseksi Man-
nerheimintien ja Pasilan välillä asemakaavaosaston laatiman piirustuksen n:o 4508 mukai-
sesti (22. 12. 2 464 §) sekä suunnitelma yleiskaavan mukaista sisempää rengastietä varten 
Pukinmäen—Malmin välillä piirustusten n:o 4511 ja 4512 mukaan (22. 12. 2 467 §). 

Leppäsuon alueen väliaikainen käyttö. Lautakunta päätti esittää kaupunginhallituk-
selle, että hyväksyttäisiin piirustuksen n:o 4411 mukainen järjestelysuunnitelma Leppä-
suon alueen väliaikaisesta käyttämisestä linja-autoaseman autonhuolto- ja pysäköimis-
tiloina sekä lasten leikkikenttänä. Huoltoasema sijoitettaisiin alueen keskelle ja pysäköinti-
kentille tulisi tilaa yli 100 linja-autolle. Leikkikenttä sijoitettaisiin Mechelininkadun puo-
leiseen osaan ja liittyisi lastentarhan pihalla olevaan leikkialueeseen (12. 5. 964 §). 

Siltojen nimiehdotukset. Kaupunginhallitukselle esitettiin, että Lauttasaaren sillalle 
vahvistettaisiin sen jo yleistynyt käyttönimi Lauttasaaren silta—Drumsö bro sekä että 
Lauttasaaren uuden sillan nimeksi vahvistettaisiin Lapinlahden silta—Lappviksbron 
(3. 11. 2 054 §, 8. 12. 2 348 §). 

Samoin esitettiin, että 20. kaupunginosaan satamaradan yli rakennettavan ja Lautta-
saarenkatuun yhtyvän sillan nimeksi vahvistettaisiin Ruoholahden silta—Gräsviksbron 
(8. 12. 2 347 §). 

Pitkänsillan rinnakkaissillan nimeksi ehdotettiin Näkinsilta—Näckens bro (2. 6. 
1 133 §). 

Kadun- ja paikannimikysymykset. Kaupunginhallitukselle tehdyissä esityksissä ehdo-
tettiin hyväksyttäväksi eräiden kadunnimien muutoksia kadunnimikomitean ehdotuksen 
mukaisesti Munkkiniemen alueella (10. 2. 343 §, 17. 11. 2 163 §) sekä kadunnimistön täy-
dentämistä saman komitean ehdottamalla tavalla Vartiokylässä ja Mellunkylässä (9. 6. 
1 191 §), Laajasalossa (21. 7. 1 411 §, 24. 11. 2 224 §) sekä Kulosaaren keskiosassa (25. 8. 
1 580 §). 
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Kaupunginhallitukselle annettiin lausunto, joka koski aloitetta sopivien nimien anta-
miseksi uusille asuntoalueille ja rakennettaville kaduille (3. 2. 273 §). 

Kulosaaren rakennussuunnitelma-alueelle, joka käsitti Kulosaaren jo rakennetun 
eteläosan, oli kaupunginhallitus 30. 9. 1948 hyväksynyt nimistön. Kadunnimikomitea oli 
suorittanut uudelleen sen tarkistuksen ja ehdottanut siihen eräitä muutoksia ja lisäyksiä. 
Lautakunta päätti antaa komitean ehdotuksen tilapäisen jaostonsa valmisteltavaksi. 
Jaoston puheenjohtajaksi valittiin lautakunnan varapuheenjohtaja Salmio sekä jäseniksi 
lautakunnan jäsenet Kivilinna ja Procope (20. 10. 1 957 §). 

Jaosto kokoontui kaksi kertaa. Kadunnimikomitealta pyydettiin 29. 10. lausunto, 
jonka saatuaan jaosto teki lautakunnalle oman ehdotuksensa 13. 11. Kaupunginhalli-
tukselle lähetetyssä kirjelmässä esitti lautakunta hyväksyttäväksi uudet nimiehdotukset 
sekä muutokset aikaisempiin hyväksyttyihin nimiin. Nimet ehdotettiin otettaviksi käyt-
töön ennen asemakaavan vahvistamista (24. 11.2 223 §). 

Kortteleiden korkeussuhteet. Kaupunginhallitukselle esitettiin vahvistettavaksi asema-
kaavaosaston laatimien piirustusten mukaisesti useita korttelien korkeustasojen muu-
toksia, jotka on selostettu tämän kertomuksen I osan sivulla 281. 

Rakennuspiirustusten hyväksyminen. Kaupunginhallitukselle antamissaan lausunnoissa 
puolsi lautakunta rakennusviraston Kasarmikatu 21:een rakennettavan virastotalon 
luonnospiirustusten (13. 1. 73 §) sekä Lauttasaaren vesitornin pääpiirustusten (10. 3. 544 §) 
hyväksymistä. 

Eräitä lupia yksityisen ajo- tai jalankulkutien rakentamiseen puistoalueelle myönnettiin 
korvauksetta (16. 6. 1 249 §, 8. 9. 1 663 §). 

Lupia osoiteviittojen yms. pystyttämiseen ulkosalle myönnettiin eräissä tapauksissa 
(2. 6. 1 135 §, 20. 10. 1 959 §, liikennej. 24. 2. 29 §). 

Käyttövaroistaan lautakunta myönsi 16 000 mk liikenneteknillisille luentopäiville 
ilmoitettujen viranhaltijain osanottomaksuna (6. 10. 1 859 §). 

Esityksiä kaupunginhallitukselle tehtiin asioista, jotka mm. koskivat: Päijänteentien 
ja Vääksynkujan risteyksen liikenneolosuhteiden parantamista (10. 3. 542 §); kävelytien 
rakentamista Mäkelänkadulta Sofianlehdonkadulle (9. 6. 1 190 §); Urheilukadun osan sul-
kemista tilapäisesti liikenteeltä näyttelyn ajaksi (22. 9. 1 747 §); rakennuskiellon jatkamis-
ta eräillä esikaupunkialueilla (27. 10. 1 997 §); Pohjolanaukion liikenteen järjestelyä 
(24. 11.2 226 §) sekä yleiskaava julkaisun painatusta varten varatun määrärahan käytön 
siirtämistä v:een 1959 (15. 12. 2 403 §). 

Liikennejaosto teki lisäksi esityksiä, jotka koskivat: ryhmittymistä, pakollista pysäh-
tymistä yms. osoittavien liikennemerkkien asettamista katujen risteyksiin ym. (liikennej. 
3. 1. 2 §, 13. 1. 5 §, 27. 1. 20 §, 13. 10. 110 §); pysäköimiskysymyksiä (liikennej. 13. 1. 10 §, 
10.3. 37 §, 24. 11. 135 §); kääntymisrajoituksia eräiden katujen risteyksissä (liikennej. 
1. 9. 98 §, 13. 10. 111 §); liikenteen yksisuuntaistamista eräillä kaduilla (liikennej. 10. 11. 
124 §) sekä Lemun- ja Pälkäneentien kulman pyöristämistä (liikennej. 24. 11. 136 §). 

Lausunnot. Kaupunginhallitukselle annettiin lausuntoja mm. asioista, jotka koskivat: 
koulutonttien varaamista esikaupunkialueella (27. 1. 210, 211 §); kantelua Mellunkylää 
koskevan rakennuskiellon johdosta (3. 2. 272 §); Laajasalon tonttien osoitenumerointia 
(3. 2. 278 §); korvauksen suorittamista niille katujen kunnossapito velvollisille, joiden 
katuosuuksilla on linja-autopysäkkejä tai vuokra-autoasemia (3. 2. 282 §); aloitetta pesu-
lauttojen parantamiseksi (10. 2. 335 §); eräiden Lauttasaaressa sijaitsevien historiallisten 
muistomerkkien hoitoa (10. 2. 346 §); jäteveden puhdistamon, pumppuaseman, kokooja-
johtojen tai -viemärien piirustusten ja suunnitelmien hyväksymistä, rakentamista ym. 
(24. 2. 460 §, 24. 3. 648 §, 30. 6. 1 310 §, 28. 7. 1 451 §, 11. 8. 1 519 §, 6. 10. 1 860 §, 13. 10. 
1 907, 1 911 §, 27. 10. 2 002 §); kuorma- ja pakettiautojen taksakysymyksiä (24. 2. 462 §, 
3. 3. 508 §); Ratsastushallin tallirakennusten takana olevan alueen luovuttamista urheilu-
ja retkeilylautakunnan käyttöön (24. 2. 465 §); erään Mellunkylän tilan rakentamis- ja 
käyttöoikeutta (10. 3. 545 §); Tiilimäki-nimisellä kadulla olevan kiviröykkiön poistamista 
(10. 3. 547 §); luistinradan järjestämistä Pohjois-Haagaan (10. 3. 548 §); määrärahan va-
raamista v. 1959 Pirkkolan urheilupuiston suunnittelukilpailua varten (17. 3. 600 §); 
liikenneturvallisuustyön avustamista (17. 3. 601 §, 11.8. 1 515 §); asemakaavaa koskevia 
kanteluita ja huomautuksia (14. 4. 772, 776 §, 27. 5. 1 072 §, 3. 11. 2 055 §); Kulosaaren 
seurakunnan tonttitarpeen ym. huomioon ottamista asemakaavassa (14. 4. 775 §); Taival-
lahden lumenkaatopaikkaa koskevaa valitusta (21.4. 821 §); katutöiden aloittamista 
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Malmi-Tapanilassa (21. 4. 823 §); eräiden esikaupunkialueen teiden kunnossapidon jär-
jestelyä sekä tästä aiheutuvaa paikallisten rakennusjärjestysten tai niiden yksityisten py-
kälien kumoamista (21. 4. 825 §); luvan myöntämistä Oy. Esso Abille tienviitan pystyttä-
miseen Laajasalossa (21. 4. 826 §); Humallahden laiturin rakentamista (5. 5. 906 §); Ota-
niemen—Lehtisaaren—Kuusisaaren kylätien hoitokunnan avustamista (12. 5. 957 §); 
Oppilaskoti Toivolan tien siirtoa (12. 5. 962 §); Mannerheimin ratsastajapatsaan sijainti-
paikkaa (19. 5. 1 013 §); Munkkiniemen sankarihauta-alueen kunnostamista (27. 5. 1 068 
§); presidentti Ståhlbergin sekä Juhani Ahon patsaiden pystyttämistä (27. 5. 1 073 §, 
20. 10. 1 958 §); leikkikenttärakennuksen sijoittamista Sepänpuistoon (2. 6. 1 134 §); 
puistoarkkitehdin viran perustamista asemakaavaosastoon (16. 6. 1 252 §); avo-ojan put-
kittamista Haagassa (30. 6. 1 313 §); eräiden Tapanilan kadunnimikilpien asettamista 
paikoilleen (7. 7. 1 352 §); Hietaniemen uurnalehdon laajentamiskysymystä (7. 7. 1 353 §, 
27. 10. 2 001 §); osaston viranhaltijan lähettämistä liikenneteknillisille kursseille Kööpen-
haminaan (21. 7. 1 418 §); Pienkiinteistöyhdistyksen kirjelmää, joka koski asemakaavoihin 
otettavia kiinteistöjä koskevia määräyksiä (4. 8. 1 4$7 §); valomainoskellon pystyttämis-
lupaa (29. 9. 1 803 §); Erottajan kalliosuojan sisään- ja uloskäyntiteiden laajentamista 
(13. 10. 1 909 §); tavaralinjaliikenteen asemapaikkojen varaamista asemakaavasuunnitel-
missa (20. 10. 1 960 §); korttelin nro 169 tontin n:o 5 järjestelyä (3. 11.2 056 §); hyppyri-
mäen paikan varaamista Alppilasta (10. 11. 2 099 §); kaupungin vanhojen rakennusten ja 
alueiden säilyttämistä rakennustaiteellisina muistoina (8. 12. 2 345 §); lasten liikenne-
leikkikentän aitaamista Laakson kentän eteläosassa (15. 12. 2 399 §); sekä sisäampuma-
radan sijoittamista Teknillisen Korkeakoulun Ylioppilaskunnan kiinteistön kellaritilaan 
(15. 12. 2 404 §). 

Edellisten lisäksi antoivat lautakunta ja liikennejaosto kaupunginhallitukselle lausun-
toja, jotka koskivat erilaisia liikennekysymyksiä, kuten eräiden katujen liikenteen yksi-
suuntaistamista (liikennej. 3. 1. 4 §, 10. 2. 22 §, 24. 2. 27 §); yksityisen linja-autoliikenteen: 
aikataulujen hyväksymistä tai muutoksia (13. 1. 74 §, 10.2. 347 §, 14.4. 777 §, 16.6. 
1 254 §, 18. 8. 1 549 §, 17. 11. 2 160 §), liikennöimis- tai kuljetuslupia (3. 2. 279, 280 §, 
31. 3. 696, 700 §, 22. 12. 2 460 §); reitin jatkamista tai muuttamista (31. 3. 701 §, 1.9. 
1 616 §, 24. 11. 2 220 §, 1. 12. 2 285 §), ajovuorojen lisäämistä (5. 5. 908 §, 17. 11. 2 167 §), 
pysäkkien järjestelyä (5. 5. 909 §, 17. 11. 2 166 §, liikennej. 27. 1. 17 §, 10. 3. 33 §, 14. 4. 
46 §, 28. 4. 52 §, 9. 6. 71 §, 21. 7. 84 §, 13. 10. 105, 108 §, 10. 11. 126 §,1. 12. 139 §) sekä 
kuljetusmaksuja (16. 6. 1 253 §, 11.8. 1517 §); liikennesääntökomitean ehdotusta 
liikennesäännöksi ja raitiovaunusäännöksi (liikennej. 18. 1. 12 §); liikennejärjestelykomi-
tean aloitetta, joka koski pysäköimis- ja pysähtymiskieltojen tarkistusta (liikennej. 18. 1. 
15 §); Tukholmankadun ajoradalla olevan puun poistamista (27. 1. 212 §, liikennej. 13. 1. 
9 §); eräiden katujen tai teiden risteysten liikennejärjestelyitä (3. 2. 283 §, 17. 2. 400 §, 
21. 4. 822 §, 12. 5. 963 §, 15. 9. 1 704 §, 24. 11. 2 221 §, 1. 12. 2 291 §, liikennej. 28. 4. 51 §, 
18. 8. 88 §,1. 12. 138 §); esikaupunkialueen eräiden katujen kunnostusta, tieverkon lisää-
mistä ym. (3. 2. 284 §, 5. 5. 907 §, 27. 5. 1 065 , 1 069 §, 16. 6. 1 248 §, 30. 6. 1 311 §, 18. 8. 
1 552 §, 29. 9. 1 801 §, 3. 11. 2 057 §); Lääkärinkadun leventämiskysymystä (24. 2. 464 §); 
henkilö vuokra-autoliikenteen: liikennelupien enimmäismäärän alentamista (3.3. 504 §), 
ajomaksujen korottamista (3. 3. 505 §) sekä autoasemien järjestelyä (19. 5. 1 014 §, lii-
kennej. 9. 6. 69 §); raitiokorokkeiden järjestelyä (10. 3. 543 §, 21. 7. 1 415 §); Hopeasal-
mentien sillan suunnitelman hyväksymistä katurakennusosaston piirustuksen mukaisesti 
(17. 3. 604 §); katujen tilapäistä sulkemista tai niiden liikenteen järjestelyä rakennustyön 
johdosta (24. 3. 651 §, 15. 9. 1 706 §, liikennej. 24. 3. 39 §, 12. 5. 60 §, 21. 7. 78 §); kaupun-
gin linja-autoliikennettä, linjojen perustamista tai järjestelyä ym. (24.3. 652 §, 31.3. 
698 §, 21. 4. 827, 828 §,19. 5. 1 015 §, 6. 10. 1 857 §,13. 10. 1 906 §, liikennej. 14. 4. 43 §); 
eräitä liikennejärjestelyjä (24. 3. 653 §, 31. 3. 705 §, liikennej. 21. 7. 82 §); valitusta linja-
autopysäkkien sijoittamisesta Vanhan kirkon puiston kohdalle (31. 3. 706 §); kaukoliiken-
teen linja-autopysäkkien järjestelyä Vanhalla Porvoontiellä (liikennej. 14. 4. 47 §); lii-
kennesääntökomitean ehdotusta uusiksi taksiliikenteen järjestysohjeiksi (12. 5. 956 §, lii-
kennej. 5. 5. 54 §); Jaakonkadun liikenteen järjestelyä (liikennej. 9. 6. 68 §); kuorma-
autojen nopeusrajoituksen muuttamista (30. 6. 1 315 §); kahden liikennepeilin hankkimista 
kokeiltavaksi (liikennej. 30.6. 77 §); ajonopeuden rajoittamista Marjaniemessä (21.7. 
1414 §); autokatsastuskonttorin siirtämistä pois Töölönkatu 55:stä (liikennej. 21.7. 
85 §); liikennelaitoksen liikennesuunnitelmia (4. 8. 1 486 §); liikennemerkkipylväiden 
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väriä (4. 8. 1 489 §); Helsingin—Turun valtatien päätekohdan määräämistä kaupungin 
alueella (1.9. 1 619 §); ehdotusta paikoituskatoksen järjestämisestä katualueelle (15. 9. 
1 705 §); Oulunkylän ja Puistolan asemien välillä olevien rautatien ylikulkupaikkojen 
liikenneturvallisuutta (29. 9. 1 802 §); Oy. Union-Öljy Ab:n Sofianlehdon huoltoaseman 
liikenteen järjestelyä (3. 11.2 052 §); valaistuslaitteilla varustettujen pylväiden pystyttä-
mistä eräille suoja- ym. korokkeille (liikennej. 10. 11. 123 §); Sörnäisten rantatien liiken-
teen järjestelyä (liikennej. 10. 11. 125 §); suojatie- ja linja-autopysäkkijärjestelyjä Huopa-
lahdentien eteläosassa (liikennej. 24. 11. 127 §); Mannerheimintiellä olevan satamaradan 
tasoristeyksen sulkemista yön ajaksi (8. 12. 2 349 §); alikulkusillan rakentamista Hertto-
niemen pikatielle (15. 12. 2 396 §); Hämeentien jalkakäytävän kaventamista Haapanie-
men kentän kohdalla (22. 12. 2 454 §) sekä eräitä liikenneturvallisuustoimenpiteitä Matka-
miehentiellä (22. 12. 2 455 §). 

Lisäksi annettiin joukko lausuntoja, jotka koskivat pysähtymis- ja pysäköintikysy-
myksiä, erilaisten liikenne- ja varoitusmerkkien asettamista, jalkakäytävän kulman pyö-
ristämistä sekä suojateiden merkitsemistä ym. 

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

tonttijakokarttojen hyväksymistä (Ks. kunnallinen asetuskokoelma v. 1958 ja 1959). 
Viemärien rakentamiskustannusten jakoehdotukset. Lautakunta päätti antaa kaupun-

ginhallitukselle puoltavat lausunnot katurakennusosaston tekemistä 29. kaupunginosaa 
(Etelä-Haaga) koskevasta viemäröimissuunnitelmasta n:o 8761/20. 12. 1957 sekä 46. kau-
punginosan Pitäjänkujan aluetta koskevasta viemäröimissuunnitelmasta n:o 8922/12.7. 
1958 sekä esittää näiden alueiden viemäreiden rakentamiskustannusten osittelun hyväk-
syttäväksi kaupunkimittausosaston ehdotusten mukaisesti (20. 1. 154 §, 11.8. 1 522 §, 
asemakaavaj. 17. 1. 2 §). 

Karttapalvehi. Kaupungin toimesta painettavien karttojen valmistuksen, jakelun ja 
myynnin siirryttyä kertomusvuoden alusta lukien kaupunkimittausosaston tehtäväksi 
anottiin kaupunginhallitukselta lautakunnan käytettäväksi 360 000 mk:n suuruinen 
määräraha tarvittavan arkistotilan ja hyllyjen rakennuskustannuksia varten (24. 3. 663 §). 

Lautakunta oikeutti kaupungingeodeetin antamaan korvauksetta lainaksi eräitä kart-
tanäytteitä kansainväliseen geodeettien kongressiin Hollannissa (2. 6. 1 137 §). 

Kaupunginhallitukselle esitettiin, että kaupungin osoitekarttaa myytäessä saataisiin 
tukkualennus myöntää paitsi vähittäismyyjille myöskin yhteisöille (9. 6. 1 199 §). Samoin 
esitettiin alakassan perustamista osastoon karttapalvelun karttojen myynnistä saamien 
tulojen vastaanottamista varten (16. 6. 1 255 §). 

Lehtisaaren asemakaavan laatimista varten tarvittavien pohjakarttojen luovuttaminen ym. 
Lautakunta oikeutti kaupunkimittausosaston suorittamaan ao. maanomistajien kustan-
nuksella Lehtisaaren asemakaavaluonnoksen laatimista varten tarvittavat maastoon mer-
kitsemistyöt sekä luovuttamaan korvauksetta samaan tarkoitukseen osastossa laaditut 
pohjakartat (19. 5. 1 018 §). 

Käyttövaroistaan lautakunta myönsi 15 000 mk kahden kassakaapin siirtämislaskun 
maksamiseen (27. 1. 217 §) sekä 6 500 mk valaistustekniikan täydennyskoulutuskursseille 
osallistuneen viranhaltijan ja 24 000 mk kolmen kartografikursseille osallistuneen viran-
haltijan kurssimaksuiksi (20. 10. 1 963 §, 15. 12. 2 406 §). 

Esitykset kaupunginhallitukselle koskivat mm. seuraavia asioita: osaston viranhaltijoi-
den lähettämistä kursseille sekä matkalaskujen hyväksymistä (24. 2. 468 §); viranhaltijan 
matkakertomuksen hyväksymistä (21. 4. 830 §); osaston käteiskassan hoitoa (9. 6. 1 197 §); 
viranhaltijan oman auton käyttöä virkatehtävissä (19. 5. 1 019 §, 7. 7. 1 356 §, 8. 12. 
2 358 §) sekä Ryttylän koulukodin piha-alueen läpi johtavan tien siirtämistä (24. 11. 
2 227 §). 

Lausunnot kaupunginhallitukselle koskivat mm. seuraavia asioita: kaupungin kartan 
painattamisoikeutta julkaisujen ym. liitteenä (3. 3. 510 §, 14. 4. 781 §, 27. 5. 1 075 §, 7. 7. 
1 357 §, 22. 9. 1 748 §, 17. 11. 2 171 §); tonttijakoa tai tontinmittausta koskevia muistu-
tuksia ja valituksia (28. 4. 863 §, 7. 7. 1 355 §, 3. 11. 2 058 §, 8. 12. 2 355 §); poikkeukselli-
sen rakennusluvan saamista (28. 4. 864 §, 13. 10. 1 913 §, 8. 12. 2 354 §); luvan myöntä-
mistä kolmen määräalan lohkomiseen eräällä Konalan tilalla (5. 5. 910 §); Pukinmäen 


