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ten1), lähimetsissä pidettäviä puolustusvoimien maastoharjoituksia2), kalastuksenkaitsi-
jan palkkaamista 3) sekä määrärahojen myöntämistä metsänhoitoon kohdistuvaa valistus-
työtä varten 4). 

Lausuntoja kaupunginhallitukselle annettiin mm. asioista, jotka koskivat: Helsingin 
seudun luonnonsuojelukohteita koskevan selvityksen painattamista5), kuhan mädin 
myyntitarjousta6), silakkarysillä kalastamista7), Vanhankaupunginlahden ja Viikin 
ranta-alueen muodostamista luonnonsuojelualueeksi8), mudan luovuttamista Terva-
lammen työlaitoksen mailta9), it-pattereiden poistamisen ajankohtaisuutta10), käärmeiden 
hävittämistä Maunulan metsästä11), Haltia vuoren alueen muodostamista ulkoilu-
alueeksi12) sekä metsätöiden järjestämistä työttömyystöinä13). 

5. Kiinteistötoimiston asemakaavaosaston toimialaan kuuluvat asiat 

Asemakaavan- ja tonttijaon muutokset. Lautakunta päätti puoltaa kaupunginhallituk-
selle asemakaavan- ja tonttijaonmuutoksia, jotka koskivat 14. kaupunginosan kortteleita 
nro 492 ja 49314), 25. kaupunginosan korttelia n:o 88415), 25. kaupunginosan korttelia 
n:o 84216), 9. kaupunginosan korttelin nro 203 tonttia nro 817), 15. kaupunginosan 
korttelin nro 529 tonttia nro 1 18), 18. kaupunginosan korttelin nro 622 tonttia 
nro 81 19), 7. kaupunginosan korttelin nro 133 tonttia nro 420), 25. kaupunginosan 
korttelin nro 809 21), 15. kaupunginosan korttelin nro 610 tonttia nro 37 22), 25. kaupungin-
osan korttelia nro 857 23), 16.kaupungin osan korttelia nro 714 24), 81. kaupunginosan kort-
telin nro 108 tontteja nro 5—1025), 9. kaupunginosan korttelin nro 199 tontteja nro 2, 5 
ja 9 sekä korttelin nro 200 tonttia nro 1 2G), 4. kaupunginosan korttelin nro 158 tonttia 
nro 20+39 27), 22. kaupunginosan korttelin nro 542 tontteja nro 11 ja 13 28), 1. kaupungin-
osan korttelin nro 24 tonttia nro 6 29), 16. kaupunginosan korttelia nro 721 30), Kaivopuiston 
Rantatien sekä Läntisen Puistotien nimenmuutosta31), Toukolantien ja Kumpulantien 
osan nimenmuutosta32), Niittykadun nimenmuutosta 33), 25. kaupunginosan korttelia 
nro 872 34), 13. kaupunginosan korttelin nro 401 tonttia nro 4 35), 81. kaupunginosan kort-
telin nro 126 tonttia nro 1 36), 12. kaupunginosan korttelin nro 356 tonttia nro 9 37), 
15. kaupunginosan korttelia nro 526 38) sekä 12. kaupunginosan korttelin nro 356 tonttia 
nro 9 39). 

Asemakaavat. Päätettiin puoltaa kaupunginhallitukselle asemakaavaehdotuksia, jotka 
koskivat 16. kaupunginosan korttelia nro 732 40), Pohjois-Haagan asemakaavaehdotusta 
viemäröimissuunnitelmineen 41) ja 20. kaupunginosan kortteleita nro 791—794 42), 

Lisäksi kiinteistölautakunta päätti puolestaan hyväksyä lopullisen asemakaavan poh-
jaksi arkkitehti B. Brunilan laatiman Tammelundin 43) alueen asemakaavaehdotuksen 
sekä asemakaavaosaston laatiman Viikinmäen 44) tilan aluetta koskevan ehdotuksen. 

Uuden olympiakylän asemakaava. Asemakaavaosaston kiireelliseksi tehtäväksi pää-
tettiin 45) antaa asemakaavaehdotuksen laatiminen uutta olympiakylää varten siten, että 
alueen tiheysluku olisi enintään O.75 ja rakennusten kerrosluku 3—4. 

Lauttasaaren asemakaava. Tallbergin perikunnan asetuttua vastustavalle kannalle 
Lauttasaaren asemakaavaehdotukseen nähden päätettiin 46) pyytää kaupunginlakimiehen 

!) Kiint. lautak. 25 p. huhtik. 674 §. — 2) S:n 16 p. toukok. 863 §. — 3) S:n 7 p. kesåk. 
999 §. — 4) S:n 29 elok. 1 353 §. — 5) S:n 14 p. maalisk. 391 §. — 6) S:n 21 p. maalisk. 436 §. — 
7) S:n 7 p. kesåk. 996 §. — 8) S:n 7 p. kesåk. 998 §. — 9) S:n 29 p. elok. 1 355 §. — 10) S:n 
29 p. elok. 1 361 §. — S:n 12 p. syysk. 1 453 §. — 12) S:n 5 p. jouluk. 1 942 §. — 13) S:n 
12 p. jouluk. 2 003 §. — 14) S:n 10 p. tammik. 36 §, 24 p. tammik. 106 §. — 15) S:n 24 p. tam-
mik. 107 §. — 16) S:n 31 p. tammik. 154 §. — 17) S:n 21 p. helmik. 268 §. — 18) S:n 7 p. maa-
lisk. 356 §. —19) S:n 28 p. helmik. 314 §, 7 p. maalisk. 357 § ja 14 p. maalisk. 397 §. — 2 0 ) S:n 
25 p. huhtik. 677 §, 2 p. toukok. 749 §. — 21) S:n 9 p. toukok. 799 §. — 22) S:n 30 p. toukok. 
961 §. — 23) S:n 30 p. toukok. 963 §. — 24) S:n 30 p. toukok. 965 §. — 25) S:n ¡22 p. elok. 
1 309 §. — 26) S:n 29 p. elok. 1 362 §. — 27) S:n 5 p. syysk. 1 418 §, 26 p. syysk. 1 547 §. — 
28) S:n 12 p. syysk. 1 459 §. — 29) S:n 17 p. lokak. 1 671 §. — 30) S:n 31 p. lokak. 1 766 §. — 
31) S:n 7 p. marrask. 1 799 §. — 32) S:n 7 p. marrask. 1 800 §. — 33) S:n 7 p. marrask. 1 801 §. — 
34) S:n 5 p. jouluk. 1 952 §. — 35) S:n 5 p. jouluk. 1 957 §. — 36) S:n 12 p. jouluk. 2 010 §. — 
87) S:n 12 p. jouluk. 2 011 §. — 38) S:n 19 p. jouluk. 2 060 §. — 39) S:n 19 p. jouluk. 2 061 §.— 
40) S:n 9 p. toukok. 804 §. — 41) S:n 14 p. maalisk. 394 § ja 4 p. heinåk. 1 154 §. — 42) S:n 
5 p. jouluk. 1951 §. —4 3) S:n 21 p. helmik. 252 §,31 p. lokak. 1 760 §. —4 4) S:n 14 p. marrask. 
1 837 §. — 45) S:n 24 p. tammik. 95 §. — 46) S:n 20 p. kesåk. 1 100 §. 
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lausuntoa kaupungin ja Tallbergin perikunnan välillä telidyn sopimuksen rakennusoikeu-
den laajuutta koskevasta tulkinnasta. 

Kunnalliskodin aluesuunnitelma. Lautakunta päätti1) puoltaa kaupunginhallitukselle 
kunnalliskodin vanhainkotiosastojen aluesuunnitelmaa ja luonnospiirustuksia. 

Huopalahdenkadun viemärin uusiminen. Asemakaavaosaston tehtäväksi päätettiin 2) 
antaa asemakaavan muutosehdotuksen laatiminen, jonka mukaan korttelin n:o 529 Am-
mattilääketieteen tutkimussäätiön tontilla oleva viemärikujan alue laajennetaan siten, 
että siihen kuuluu myöskin se osa, jossa on tutkimussäätiön tontilla olevasta kaivosta 
pääviemäritunneliin johtava yhdystunneli. 

Alueen varaaminen liikennelaitoksen linja-autohallia varten. Kaupunginvaltuuston 
päätettyä varata liikennelaitoksen linja-autohallin rakentamista varten n. 2.90 ha:n 
suuruinen alue Koskelan- ja ¡Kumpulantien risteyksestä Koskelantien eteläpuolelta, 
päätettiin3) antaa asemakaavaosaston tehtäväksi laatia tarpeellinen asemakaavaehdotus, 
jossa rakennusrajoja määrättäessä oli otettava huomioon mahdollisuus leventää Koskelan-
tietä n. 4 m etelään päin. 

Villa Munksnäs nimistä aluetta koskeva vaihto. Sen tilusvaihdon suhteen, joka perustui 
Munkkiniemen eteläosan lopulliseen, lautakunnan helmikuun 23 p:nä 1948 hyväksymään 
asemakaavaosaston laatimaan ja mm. Villa Munksnäs nimisen alueen sisältävään asema-
kaavaan, lautakunta päätti4) pysyä helmikuun 9 p:nä 1942 tekemässään päätöksessä, 
jossa se periaatteessa hyväksyi kysymyksessä olevan asemakaavaehdotuksen. 

Maunulan kansakoulun lisäalue. Asemakaavaosastolle päätettiin ilmoittaa5), että 
Maunulan asemakaavaehdotusta laadittaessa oli otettava huomioon kaupunginvaltuuston 
päätös, joka koski 2 375 m2:n suuruisen lisäalueen varaamista Maunulan kansakoulua 
varten osaksi aikaisemmin ehdotetusta puistoalueesta ja korttelista n:o 279. 

Eräiden korttelien korkeussuhteet. Lautakunta päätti puoltaa kaupunginhallitukselle 
asemakaavaosaston laatimien, seuraavia kortteleita koskevien korkeustasoehdotusten 
hyväksymistä: 7. kaupunginosan korttelia n:o 133 ja 81. kaupunginosan korttelia n:o 108 6), 
14. kaupunginosan korttelia n:o 492, 16. kaupunginosan korttelia n:o 720 ja 25. kaupungin-
osan korttelia n:o 826 7), 7. kaupunginosan kortteleita n:o 105 ja 106 8), 10. kaupungin-
osan korttelia n:o 274 9), 16. kaupunginosan korttelia n:o 71610), 81, kaupunginosan kort-
teleita n:o 101, 102, 103, 133, 134, 135, 136 ja 137 sekä 13. kaupunginosan korttelia 
n:o 624X1), 14. kaupunginosan korttelia n:o 472 ja 23. kaupunginosan korttelia n:o 67212), 
15. kaupunginosan korttelia n:o 61713), 46. kaupunginosan tehdaskortteleitan:o 15 ja 16,14) 
2. kaupunginosan korttelia n:o 3615), 46. kaupunginosan korttelia n:o Τ. K. 216), 16. kau-
punginosan korttelia n:o 71417), 6. kaupunginosan korttelia n:o T. K. 177 18), 16. kaupun-
ginosan korttelia n:o 623 ja 71719), 25. kaupunginosan kortteleita n:o 803 ja 804 20) sekä 
25. kaupunginosan korttelia n:o 857 21). 

Katujen poikkileikkaukset. Päätettiin kaupunginhallitukselle puoltaa katujen poikki-
leikkausehdotuksia, jotka koskivat Toukolantien ja Kumpulantien poikkileikkauksen 
muotoa 22) sekä Eteläisen ja Pohjoisen Esplanaadikatujen poikkiprofiilin muutosta 23). 

Katujen nimistö. Kaupunginhallitukselle päätettiin puoltaa kadunnimikomitean ehdo-
tuksia, jotka koskivat Herttoniemen teollisuusalueen24), Hämeentien ja Vanhankaupungin 
välisen ranta-alueen25), Länsisataman26), Pakilan alueen27), Lauttasaaren28), Marjanie-
men alueen29), Haagan30), Konalan31) sekä Pitäjänmäen32) kadunnimistöjä tai niihin 
tehtäviä muutoksia ja lisäyksiä. 

Hajoituskaivon rakentaminen. Helsingin mylly ja kauppa oy:lle päätettiin33) myöntää 

Kiint. lautak. 10 p. lokak. 1 616 §. — 2) S:n 10 p. tammik. 3 §. — 3) S:n 7 p. marrask. 
1 783 ja ks. tämän kert. I osan s. 93. — 4) Kiint. lautak. 24 p. tammik. 92 §. — 5) S:n 21 p. maalisk. 
418 § ja ks. tämän kert. I osan s. 55. — 6) Kiint. lautak. 21 p. maalisk. 443 §. — 7) S:n 9 p. 
toukok. 807 §. — 8) S:n 9 p. toukok. 808 §. — 9) S:n 30 p. toukok. 967 §. — 1 0 ) S:n 30 p. tou-
kok. 968 §. — u ) S:n 7 p. kesäk. 1 008 §. — 12) S:n 4 p. heinäk. 1 158 §. — 13) S:n 8 p. elok. 
1 273 §. — 14) S:n 22 p. elok. 1 308 §. — 15) S:n 12 p. syysk. 1 460 §. — 16) S:n 12 p. syysk. 
1 461 §. — 17) S:n 3 p. lokak. 1 579 §. — 18) S:n 24 p. lokak. 1 719 §. — 19) S:n 24 p. lokak. 
1 720 ja 1 721 §. — 20) S:n 14 p. marrask. 1 832 §. — 21) S:n 14 p. marrask. 1 833 §. — 22) S:n 
7 p. kesäk. 1 007 §. — 23) S:n 4 p. heinäk. 1 157 §. — 24) S:n 21 p. helmik. 269 §. — 25) S:n 
13 p. kesäk. 1 052 §. — 26) S:n 10 p. lokak. 1 615 §. — 27) S:n 24 p. lokak. 1 718 §. — 28) S:n 
7 p. kesäk. 1 013 §, 7 p. marrask. 1 805 §, 12 p. jouluk. 2 009 §. — 2 9) S:n 5 p. jouluk. 1 949 §. — 
30) S:n 12 p. jouluk. 2 008 §. — 31) S:n 12 p. jouluk. 2 012 §. — 32) S:n 12 p. jouluk. 2 013 §." — 
33) S:n 14 p. helmik. 224 §. 
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oikeus hajoituskaivon rakentamiseen jalkakäytävän alle korttelissa n:o 291 sijaitsevan 
tontin n:o 5 viereen 1 000 mk:n vuosittain etukäteen maksettavasta vuosikorvauksesta ja 
ehdoin, että hakija sitoutui vaadittaessa poistamaan hajoituskaivon kuukauden ku-
luessa. 

Liikenneturvallisuuden parantaminen Strömbergin tehtaan edustalla. Metsätalousosaston 
tehtäväksi päätettiin1) antaa tervaleppien raivaaminen tien kaarteesta Pitäjänmäellä 
sijaitsevan Strömbergin tehtaan portin kohdalta. Myöhemmin annettiin kaupunginhalli-
tukselle lausunto 2) mainitun paikan liikenteen järjestelystä. 

Vartiokylän urheilukenttä. Vartiokylän urheilukenttää varten päätettiin 3) varata noin 
3 ha:n suuruinen alue Porvoontien ja Puotinkylän kartanoon johtavan kylätien kulmauk-
sesta. 

Jalkakäytävän rakentaminen Malmille. Päätettiin 4) myöntää Maanviljelyskonetehdas 
oy:lle lupa jalkakäytävän rakentamiseen ilman kaupungin avustusta alueelle, joka rajoit-
tuu tontteihin RN 8559, 8515 ja 8345 Malmin kylässä sekä Pankkitien jatkamiseen katu-
rakennusosasto n ohjeiden mukaan ja osaston valvonnan alaisena. 

Suojakaiteen ja katoksen rakentaminen Maunulaan. Päätettiin 5) puoltaa liikennelaitok-
sen lautakunnalle suojakaiteen ja katoksen rakentamista Maunulaan Metsäpurontien ja 
Pakilantien risteykseen. 

Nybron tilasta myytyjen alueiden rakennusluvat. Lautakunta päätti6), että Nybron 
tilasta myydyille alueille saatiin rakentaa vain palstaviljelyksen harjoittamista varten 
tarpeellisia kesämajoja. 

Aikakauslehtien tilaaminen asemakaavaosastolle. Päätettiin7) antaa painatus- ja han-
kintatoimiston tehtäväksi tilata asemakaavaosastolle joukko kotimaisia ja pohjoismaisia 
ammattilehtiä. 

Esityksiä kaupunginhallitukselle tehtiin mm. asioista, jotka koskivat: rakennuskiellon 
jatkamista liitosalueella8), lisäalueen varaamista Maunulan kansakoulua varten9), 
toimenpiteitä sadeveden poistamiseksi tontilta Nurmijärventien 16—21 kohdalta10), 
uuden olympiakylän asemakaavaa11) ja aidan rakentamista Helsingin 400-vuotismuisto-
merkkiä varten varatun alueen rajalle12). 

Lausuntoja kaupunginhallitukselle annettiin mm. asioista, jotka koskivat: tieoloja13), 
Varsasaaren telttailualuetta14), kaupungin luoteisosien likavesien puhdistamista15), Bac-
kas RN 216 nimisen virkatalon käyttöä16), kuljetuslupia ja -maksuja17), katujen nimis-
töä18), eräiden veistosten pystyttämistä19), ehdotusta satama- ja varastoalueiden ottami-
sesta asemakaavaan20), esihistoriallisten kiinteiden muinaisjäännösten kunnostamista21), 
vesilentoaseman perustamista22), Pikku-Huopalahden säilyttämistä ja venealtaiden 
rakentamista 23), Vantaan yli johtavan sillan uusimista 24), Hernesaaressa olevan auto-
varikkorakennuksen vuokraamista liikennelaitokselle25), Huopalahden—Ojakkalan yh-
dysratahankkeen tukemista 26), pyykki-, uima- ja venelaitureiden sekä kunnallisen saunan 
rakentamista Vartiokylään27), lasten kahlauslammikoiden ja leikkikenttien sekä urheilu-
kenttien järjestämistä28), konepajakomitean mietintöä29), satama-alueen aitaamista 
Hakaniemenkadun ja Näkinkujan päässä30), bensiinin jakelu- ja autojen huoltopaikan 
varaamista Tapanilaan31), liikennejärjestyskomitean ehdotusta kaupungin uudeksi lii-
kenne järj estykseksi 3 2), Aleksanteri II:n patsaan ja Senaatintorin valaistuslaitteiden jär-

!) Kiint. lautak. 8 p. elok. 1 268 §. — 2 ) S:n 3 p. lokak. 1 575 §. — 3) S:n 7 p. kesäk. 1 009 §. — 
4) S:n 19 p. jouluk. 2 057 §. — 5) S:n 12 p. syysk. 1 456 §. — 6) S:n 3 p. lokak. 1 580 §. — 7) S:n 
19 p. jouluk. 2 059 §. — 8) S:n 31 p. tammik. 156 §, 14 p. marrask. 1 830 §. — 9) S:n 14 p. 
helmik. 229 §. — 10) S:n 7 p. kesäk. 1 010 §. — n ) S:n 4 p. heinäk. 1 159 §. — 12) S:n 24 p. 
lokak. 1 723 §. — 13) S:n 10 p. tammik. 35 §, 31 p. tammik. 153 ja 158 §, 29 p. elok. 1 366 §, 
5 p. syysk. 1 416 §, 31 p. lokak. 1 762, 1 763 ja 1 767 § sekä 21 p. marrask. 1 869 §. — 14) S:n 
24 p. tammik. 108 §. — 15) S:n 31 p. tammik. 155 §. — 16) S:n 14 p. helmik. 225 §. — 17) S:n 
14 p. helmik. 226 § ja 2 p. toukok. 744 §.—1 8) S:n 21 p. helmik. 269 §, 11 p. huhtik. 592—593 §, 
2 p. toukok. 745 §, 9 p. toukok. 800 §, 29 p. elok. 1 367 § sekä 19 p. jouluk. 2 058 §. — 19) S:n 
28 p. helmik. 308 § ja 16 p. toukok. 868 §. — 20) S:n 7 p. maalisk. 358 §. — 2 1 ) S:n 14 p. maa-
lisk; 392 §. — 22) S:n 21 p. maalisk. 438 § ja 28 p. maalisk. 499 §. — 2 3 ) S:n 4 p. huhtik. 542 §.— 
24) S:n 4 p. huhtik. 546 §. — 25) S:n 11 p. huhtik. 612 § ja 19 p. huhtik. 638 §. — 2 6 ) S:n 25 p. 
huhtik. 678 §. — 27) S:n 30 p. toukok. 958 §. — 28) S:n 7 p. helmik. 192 §, 9 p. toukok. 801— 
S03 §, 16 p. toukok. 867 §, 30 p. toukok. 959—960 §, 13 p. kesäk. 1 053 ja 1 056 §, 25 p. heinäk. 
1 213 §, 17 p. lokak. 1 675 §, 21 p. marrask. 1 868 § sekä 19 p. jouluk. 2 063 §. — 29) S:n 30 p. 
toukok. 962 § ja 7 p. kesäk. 1 006 §. — 30) S:n 7 p. kesäk. 1 014 §. — 31) S:n 25 p. heinäk. 
1 214 §. — 32) S:n 29 p. elok. 1 364 § ja 5 p. syysk. 1 417 §. 
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jestämistä1), kuivattamis- ja viemäröimistöitä2), pysyväisen huvipuiston perustamis-
ta3), teollisuustonttien järjestämistä Konalan kylään4), Tapaturmatorjuntayhdistyksen 
liikennejaostolle myönnettävää apurahaa 5), ulkomuseon perustamista Vanhaankaupun-
kiin6), Erottajan aukion järjestelyä 7) sekä Kulosaaren sillan leveyttä 8). 

Lisäksi annettiin suuri joukko lausuntoja, jotka koskivat asemakaavoja, rakennusten 
korottamista, ullakoiden sisustamista, raitiotie- ja omnibuslinjoja, liikenteen järjestelystä 
aiheutuneita katutöitä sekä lukuisia muita liikennekysymyksiä. 

Maistraatille annettiin lausunto 9), joka koski maanalaisen bensiinisäiliön rakentamista 
korttelin n:o 252 tontille n:o 17. 

6. Kiinteistötoimiston kaupunkimittausosaston toimialaan 
kuuluvat asiat 

Tonttijakokartat. Lautakunta päätti puoltaa kaupunginhallitukselle seuraavia kortte-
leita koskevien tonttijakokarttojen hyväksymistä: 81. kaupunginosan kortteleita n:o 117— 
120 ja 128—13110), 18. kaupunginosan korttelia n:o 623 u), 43. kaupunginosan kortteleita 
n:o 43 010—43 01112), 6. kaupunginosan korttelia n:o 17713), 46. kaupunginosan korttelia 
n:o 1614), 46. kaupunginosan korttelia n:o 215), 22. kaupunginosan korttelin n:o 532 a tont-
teja n:o 4 ja 1016), 6. kaupunginosan korttelia n:o 22717), 29. kaupunginosan kortteleita 
n:o 29 102, 29 105—29 111, 29 113 ja 29 11418), 29. kaupunginosan kortteleita n:o 29 101— 
29 104 ja 29 11219) sekä 46. kaupunginosan korttelin n:o 15 tonttia n:o 2 20). 

Jollaksen karttojen valmistaminen. Päätettiin21) ottaa Jollaksen pohjoisosan karttojen 
laatiminen kiireellisyysjärjestyksessä ensimmäiselle tilalle ja laadituttaa niistä Polar 
oyille jäljennökset. 

Helsingin uuden matkailijakartan laatimissuunnitelma hyväksyttiin 22). 
Kolmiomittaus- ym. töissä tarvittavien kuljetusten suorittaminen yksityisellä autolla. 

Lautakunta päätti23) valtuuttaa kaupunkimittausosaston ottamaan töihin sellaisen mie-
hen, joka mittaustöiden lisäksi suorittaa omalla autollaan osaston henkilö- ja kalusto-
kuljetuksia. 

Ammattikirjallisuuden tilaaminen kaupunkimittausosastolle. Päätettiin24) tilata seuraa-
vat aikakauskirjat: Maanmittaus, Maanmittausinsinöörien liiton aikakauskirja, Svensk 
Lantmäteritidskrift, Schweizerische Zeitschrift für Vermessung und Kulturtechnik ja 
Zeitschrift für Vermessungs wesen. 

Käyttövarat. Lautakunnan kertomusvuoden käyttövaroista maksettiin 102 245 mk 
tilapäisten mittausmiesten vuosilomakorvauksiin sekä 14 000 mk kurssimaksuja varten, 
15 678 mk virkapukujen hankkimiseen ja 1 785 mk matkakuluja varten. 

Esityksiä kaupunginhallitukselle tehtiin mm. asioista, jotka koskivat: tilusteistä touko-
kuun 3 p:nä 1927 annetun lain muuttamista 25), kaupunkimittausosaston käytössä olleen 
moottoripyörän myyntiä 26), kaupungin edustusta kyläteiden hoitokunnissa27), Tammelun-
dissa olevan tilan ostamista kaupungille28), eräiden maanmittaustoimitusten suorittamista 
kaupungin alueella tontinmittaajan toimesta 29) sekä kaluston hankkimista 30). 

Lausuntoja kaupunginhallitukselle annettiin mm. asioista, jotka koskivat: teiden käyt-
töoikeutta31), Helsingin opaskartan painattamista32) sekä kartan painatusoikeuden myön-
mistämistä Helsingin puhelinyhdistykselle33). Lisäksi annettiin lukuisasti tilojen lohko-
oikeutta ja monenlaisia maanmittaustoimituksia koskevia lausuntoja. 

Kiint. lautak. 26 p. syysk. 1 548 § ja 3 p. lokak. 1 578 §. — 2) S:n 30 p. toukok. 957 § 
ja 24 p. lokak. 1 722 §. — 3) S:n 31 p. lokak. 1 759 §. — 4) S:n 7 p. marrask. 1 803 §. — 5) S:n 
7 p. marrask. 1 804 §. — 6) S:n 28 p. marrask. 1 894 §. — 7) S:n 21 p. marrask. 1 870 § ja 28 p. 
marrask. 1 897 §. — 8) S:n 19 p. jouluk. 2 064 §. — 9) S:n 8 p. elok. 1 272 §. —10) S:n 10 p. tam-
mik. 41 §. — «) S:n 10 p. tammik. 44 §. — 12) S:n 24 p. tammik. 109 §. — 13) S:n 31 p. tam-
mik. 162 §. — 14) S:n 7 p. helmik. 193 §. — 15) S:n 21 p. helmik. 272 §. — 16) S:n 7 p. kesåk. 
1 028 §. — 17) S:n 25 p. heinåk. 1 222 §. — 18) S:n 25 p. heinåk. 1 224 §. — 19) S:n 8 p. elok. 
1 277 §. — 2<>) S:n 28 p. marrask. 1 900 §. — 21) S:n 14 p. marrask. 1 840 §. — 22) S:n 19 p. 
huhtik. 639 §. — 23) S:n 23 p. toukok. 921 §. — 24) S:n 28 p. marrask. 1 901 §. — 25) S:n 14 p. 
helmik. 232 §. — 26) S:n 14 p. maalisk. 400 §. — 27) S:n 25 p. huhtik. 689 §. — 28) S:n 13 p. 
kesåk. 1 063 §. — 29) S:n 3 p. lokak. 1 581 §. — 30) S:n 28 p. marrask. 1 902 §. — 31) S:n 24 p. 
lammik. 110 §, 9 p. toukok. 814 §. — 32) S:n 9 p. toukok. 813 §. — 33) S:n 21 p. marrask. 
1872 §. 


