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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. 
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