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Kaupunginhallitus päätti1) oikeuttaa sähkölaitoksen jo kertomusvuonna käyttämään 
v:n 1946 talousarvioon Maunulan omakotialueen ja Koskelan pika-asuntoalueen sähkö-
johtoja varten merkityt 450 000 mk:n ja 230 000 mk:n suuruiset määrärahat. 

Sörnäisten voima-aseman ruokailurakennuksen rakennustyöt. Kaupunginhall i tus pää t t i 2 } 
tutkittavakseen alistaa ja samalla hyväksyä teknillisten laitosten hallituksen päätöksen 
Sörnäisten voima-aseman ruokailurakennuksen rakennustöiden aloittamisesta. 

Muuntoaseman rakentaminen Meilahteen. Kaupunginval tuuston päätöksel lä3) oli 
v. 1942 Kuusitien länsipäähän suunnitellun puiston alta varattu paikka sähkölaitok-
sen uutta maanalaista muuntoasemaa varten. Koska sähkölaitoksen sittemmin laaditutta-
missa piirustuksissa kuitenkin oli poikettu alkuperäisestä suunnitelmasta/ jonka mukaan 
asema kokonaan piti rakentaa maan alle, kiinteistölautakunta oli alueen yleisluonteen 
muuttumisen johdosta asettunut vastustamaan esitetyn suunnitelman toteuttamista. 
Kaupunginhallitus päätti 4) tällöin kehoittaa sähkölaitosta tutkimaan mahdollisuutta 
rakentaa Meilahden muuntoasema muuhun kuin esitettyyn paikkaan. 

Sähkölaitoksen jakelujännitteen korottaminen. Sähkölaitos päätettiin5) oikeuttaa 
suorittamaan sähkölaitoksen jakelujännitteen korottamista koskevat tutkimukset käyt-
tämällä tarkoitukseen talousarviossa laitokselle myönnettyjä määrärahoja. 

16. Muut asiat 

Sähkösanomatervehdykset ym. Kaupunginhallitus päätti6) Kööpenhaminan ja Oslon 
kaupunginvaltuutetuille lähettää onnittelusähkösanoman näiden kaupunkien vapautta-
misen johdosta. Molemmista kaupungeista saapui7) kiitossähkösanoma onnittelujen 
johdosta. 

Edelleen saapui8) sähkösanomatervehdyksiä Tukholmasta uuden vuoden tervehdyk-
sin sekä Tukholman ja Kööpenhaminan kunnallishallituksilta. 

Kööpenhaminan kunnallishallinto lähetti kiitoskirjeen sen edustajille täällä tapahtu-
neen vierailun aikana osoitetusta vieraanvaraisuudesta 9) ja Ruotsin maitokeskus Hel-
singin kaupungin sähkösanomatervehdyksen johdosta 10). 

Näyttely Bo bättre. Kaupunginhallitus päätti11), että kaupungin edustajaa ei lähetetä 
Bo bättre nimisen näyttelyn avajaisiin Göteborgissa, mutta päätettiin sen sijaan lähettää 
kiitoskirjelmä kutsun esittäjälle. 

Kööpenhaminaan vietävät lahjat. Kaupunginhallitus päätti12) oikeuttaa Kööpenhami-
naan matkustavat kaupungin edustajat kaupungin puolesta lahjoittamaan Kööpenhami-
nan kunnallishallinnon edustajille joitakin sellaisia tavaroita ja tarvikkeita, joista Tans-
kassa oli puute, mutta joita täällä oli saatavissa sekä oikeuttaa yleisjaoston hyväksymään 
tavaroista aiheutuvat laskut. 

Olympiakisat. Rahatoimenjohtajan ehdotuksesta kaupunginhallitus päätti 13) pyy-
tää, että valtioneuvosto lähettäisi kirjelmän kansainväliselle olympialaiskomitealle olym-
piakisojen saamiseksi Helsinkiin. 

Myönnetyt avustukset. Kaupunginhallitus päätti14) v:n 1946 talousarvioehdotukseen 
ehdollisesti merkitä 60 000 mk Fiskodlingens vänner nimisen yhdistyksen toiminnan tuke-
mista varten. 

Suomen Työn liiton kirjemerkkejä päätettiin15) hankkia 400 suomenkielistä arkkia ja 
100 ruotsinkielistä arkkia ja myönnettiin tähän tarvittavat varat, yhteensä 8 750 mk, 
kaupunginhallituksen yleisistä käyttövaroista. 

Kirjateosten ym. julkaisujen tilaaminen. Kaupunginhallituksen yleisistä käyttövaroista 
myönnettiin 800 mk16) Lakimiesyhdistyksen presidentti Ståhlbergin 80-vuotispäivän 
johdosta toimittaman julkaisun hankkimiseen, 1 220 mk 17) Suomen kartanot ja suurtilat 
nimisen teoksen III osan hankkimiseen kaupunginkansliaan ja 960 mk 18) Terveyden-

Khs 29 p. marrask. 16 262 §. — 2) S:n 31 p. toukok. 1 540 §. — 3) Ks. v:n 1942 kert. I 
osan s. 43. — 4) Khs 31 p. toukok. 1 578 §. — 5) S:n 22 p. maalisk. 846 §. — 6) S:n 9 p. toukok. 
1 289 §. — 7) S:n 17 p. toukok. 1417 ja 1418 §. — 8) S:n 4 p. tammik. 27 § ja 5 p. heinäk. 
1 932 §. — 9) S:n 20 p. marrask. 16 153 §. — 10) S:n 19 p. heinäk. 2 006 §. — S:n 2 p. elok. 
2 078 §. — 12) S:n 20 p. syysk. 2 542 §. — 13) S:n 13 p. syysk. 2 442 §. — 14) S:n 30 p. elok. 
2 291 §. — 15) Khe jsto 23 p. toukok. 3 754 § ja 28 p. marrask. 4 653 §. — 16) S:n 21 p. maalisk. 
3 470 §. — 17) S:n 12 p. jouluk. 4 730 §. — 18) S:n 19 p. jouluk. 4 789 §. 
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hoitolehti nimisen julkaisun tilaamiseksi 20 vuosikertana, minkä ohessa terveydenhoito-
lautakunnan tehtäväksi annettiin määrätä kenelle lehti oli jaettava. 

Suomen kunnallislehden 8 400 mk:n suuruinen lasku kaupunginvaltuuston ja kaupun-
ginhallituksen jäsenille sekä kaupungin virkamiehille kertomusvuodeksi tilatuista Suo-
men kunnallislehden vuosikerroista hyväksyttiin maksettavaksi talousarvion pääluokan 
Yleinen kunnallishallinto lukuun Erinäiset hallintomenot sisältyvästä määrärahasta Jäsen-
maksut kaupunkiliitoille. 

Yleis jaosto päätti 2) sitoutua suorittamaan jo aikaisemmin tilatuista kahdesta kappa-
leesta Säterier och storgårdar i Finland nimistä teosta 920 mk kappaleelta. 

Kaupunginhallitus päätti3) tilata Teollisuuden työteholiitolta yhteensä 770 kpl 
Tehostaja nimisen julkaisun erikoisnumerolta sekä Tapaturmantorjuntayhdistykseltä 
235 kpl Varokeino nimisiä lehtiä, 50 kpl Skyddsvärnet nimisiä lehtiä ja 237 kpl varoitus-
julisteita n:o 65 jaettaviksi määrätyin kappaleluvuin rakennustoimistolle, vesijohtolai-
tokselle, kaasulaitokselle, sähkölaitokselle ja puhtaanapitolaitokselle sekä kehoittaa asian-
omaisia laitoksia tarverahoistaan suorittamaan yllä mainittujen julkaisujen hinnan. 

Kaupunginkansliaan päätettiin 4) v:ksi 1946 tilata yksi vuosikerta Maalaiskunta ni-
mistä lehteä. 

Majoitus. Rahatoimistoa päätettiin5) kehoittaa suorittamaan etukäteen kaupungin-
kassasta majoituslautakunnan alaiselle majoitusmestarille P. Louhelle 6 150 mk ja vahti-
mestarille E. V. Sederholmille 3 150 mk kuukaudessa maaliskuun 16 p:stä lukien toistai-
seksi. 

Helsingin kaupungin majoitusasiamiehen ilmoitettua jättäneensä maistraatille laskel-
man majoituskustannuksista ym. menoista, joita kaupungilla v:n 1944 kolmannen vuosi-
neljänneksen aikana oli ollut sotilasmajoituksesta, ja jonka mukaan majoituskustannuk-
sina kyseisenä aikana oli maksettu 1 945 921 mk, josta palkkoina 20 975 mk ja vuokrina 
1 924 946 mk, kaupunginhallitus päätti6) maistraatille ilmoittaa, ettei sillä ollut mitään 
muistuttamista laskelman oikeellisuutta vastaan sekä pyytää että korvausmäärä makset-
taisiin rahatoimiston postisiirtotilille. Sittemmin merkittiin 7) tiedoksi lääninhallituksen 
ilmoitus, että se oli hyväksynyt maksettavaksi yllä mainituista sotilasmajoituskustan-
nuksista 1 924 798: 50 mk sekä että majoituslautakunnan palkkiolasku käsiteltiin erikseen. 

Siirtoväen edustajien ottaminen taksoituslautakuntaan. L ä ä n i n h a l l i t u k s e n t i e d u s t e l u n 
johdosta kaupunginhallitus päätti 8) lausuntonaan lääninhallitukselle esittää, ettei sillä 
omasta puolestaan ollut mitään huomauttamista sitä vastaan, että Helsingin taksoitus-
lautakuntaan tuli siirtoväen edustajia ja että näiksi edustajiksi valittiin Helsingin siirto-
väenhuoltotoimiston kirjelmässään Uudenmaan lääninhallitukselle ehdottamat henkilöt. 
Sittemmin merkittiin 9) tiedoksi lääninhallituksen kaupunginhallituksen puoltavan lau-
sunnon johdosta määränneen taksoitussihteeri T. Uimosen, tarkastaja A.Salervon ja varas-
tonhoitaja K. Lehtisen siirtoväen edustajiksi taksoituslautakuntaan. 

Raitiotie ja omnibus oy. Raitiotie ja omnibus oy:n yhtiökokoukseen kaupunginhallitus 
määräsi10) edustajakseen kaupunginjohtaja E. Hj. Rydmanin. Evästyksenä edustajalleen 
kaupunginhallitus päätti, että osinkoa oli ehdotettava jaettavaksi 5 %, sekä että johto-
kuntaan kertomusvuodeksi oli valittava rahatoimenjohtaja E. v. Frenckell puheenjoh-
tajaksi, kiinteistöjohtaja V. V. Salovaara varapuheenjohtajaksi sekä jäseniksi kaupun-
ginjohtaja E. Hj. Rydman, teknillinen johtaja A. E. Moring, toimitusjohtaja E. V. Läh-

. de ja vtt E. E. W. Suolahti ja J. E. Kilpi sekä tilintarkastajiksi kaupunginreviisori 
N. O. Fellman ja reviisori R. V. Pohjavirta. Palkkioiksi oh ehdotettava johtokunnan 
puheenjohtajalle 2 000 mk, jäsenille 1 000 mk ja tilintarkastajille kummallekin 500 mk 
vuodessa. 

Perheasunto oy. Perheasunto oy:n johtokunnan tietoon päätettiin11) saattaa vt Lager-
borg-Steniuksen kaupunginvaltuuston kokouksessa esittämät toivomukset lapsirikkaiden 
perheiden asuntoj en suunnittelusta. 

Helsingin perheasunnot oy:n johtokunnan tehtyä ehdotuksen mainitun yhtiön sään-
töjen muuttamisesta siten, että osingonjakomahdollisuus poistettaisiin ja yhtiö siten saisi 

!) Khn jsto 30 p. toukok. 3 787 §. — 2) S:n 28 p. maalisk. 3 510 §. — 3) Khs 4 p. lokak. 
2 677 § ja 15 p. marrask. 16 129 §. — 4) Khn jsto 5 p. jouluk. 4 679 §. — 5) Khs 28 p. maalisk. 
874 §. — 6) S:n 5 p. heinäk. 1 954 §. — 7) S:n 16 p. elok. 2 160 §. — 8) S:n 31 p. toukok. 1 565 
§. __ 9) S:n 20 p. kesäk. 1 833 §. — 10) S:n 15 p. maalisk. 770 §. — ") S:n 8 p. helmik. 363 
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sellaisen yleishyödyllisen luonteen, jota verovapaus edellyttää, kaupunginhallitus päätti *) 
asettua kielteiselle kannalle yhtiöjärjestyksen muutoksen suhteen. 

Maunulan pienasunnot oy:n ja Maunulan kansanasunnot oy:n yh t iö jä r jes tys ten laat i-
minen päätettiin 2) antaa kaupunginlakimiehen tehtäväksi ja kehoittaa häntä ryhtymään 
muihinkin tarpeelliseksi katsomiinsa toimenpiteisiin mainittujen yhtiöiden perustamiseksi. 

Oy. Lapinlahdenkatu n:o 27. Koska Oy. Lapinlahdenkatu 27 nimisen yhtiön yhtiö-
kokouksessa oli todettu, että yhtiössä nykyisin oli vain kaksi osakasta, vaikka osakkaita 
lain mukaan piti olla vähintään kolme, kaupunginhallitus päätti3) antaa kiinteistölauta-
kunnan tehtäväksi laatia ehdotuksen niistä toimenpiteistä, joihin yhtiön osakkaiden 
lukumäärän alentuminen kahteen antoi aihetta. 

Jäsenten valitseminen asunto-osakeyhtiöiden ja -osuuskuntien johtokuntiin ja hallituksiin 
sekä niiden tilintarkastajain valitseminen. Kaupungin edustajiksi niiden asunto-osakeyh-
tiöiden ja -osuuskuntain johtokuntiin ja hallituksiin, joissa kaupungilla oli osakkeita tai 
osuuksia tai joille se oli myöntänyt lainoja sekä niiden tilintarkastajiksi valittiin tai ehdo-
tettiin valittaviksi seuraavat henkilöt: 

Asunto-oy. Stenbäckkatu 18—20: pääkonsuli E. Hirvonen ja filosofian maisteri V. G. 
Kaukoranta 4); 

Asunto-oy. Sture: kansliasihteerit A. A. Blomberg ja J. Ståhlberg ja toimistosihteeri 
T. S. Törnblom sekä varalle asemakaava-arkkitehti B. A. K. Brunila ja notaari E. K. 
Uski 5); 

Asunto-oy. Savila: kansliasihteeri A. A. Blomberg6); 
Asunto-oy. Virkamiesasuntoja: kansliasihteerit A. A. Blomberg ja G. V. Brotherus 

ja työläistarkastaja T. Uski sekä varalle osastonpäällikkö P. Hanste ja lainopillinen apu-
lainen E. J. Rönkä 7); 

Oy. Helsingin kansanasunnot: puheenjohtajaksi vakuutusjohtaja J. F. W. Karikoski, 
jäseniksi toimistopäällikkö J. A. Savolainen ja työläistarkastaja T. Uski ja varalle osas-
tonpäällikkö P. Hanste, tilintarkastajiksi kaupunginkamreeri P. J. Björk ja varatuomari 
T. Malmio sekä varalle apulaiskamreeri E. J. Jernström ja varatuomari A. B. Souri 8); 

Ab. Äshaka: toimistopäällikkö J. A. Savolainen, kansliasihteeri J. Ståhlberg ja 
toimistosihteeri T. S. Törnblom 9); 

Oy. Lapinlahdenkatu n:o 27: rouva H. Airio, apulaispäällikkö K. J. Kallio, osaston-
päällikkö S. A. Puranen, toimistosihteeri T. S. Törnblom ja notaari E. K. Uski sekä varalle 
toimistopäällikkö J. A. Savolainen ja asianajaja M. Mustakallio 10); 

Virkamiesasunto-oy. Sampsantie 50: kaupunginkamreeri P. J. Björk, kansliasihteeri 
A. A. Blomberg ja toimistopäällikkö J. A. Savolainen 1X); 

Maunulan pienasunnot oy. ja Maunulan kansanasunnot oy.: puheenjohtajaksi kiin-
teistöjohtaja V. V. Salovaara, jäseniksi johtaja Y. A. Harvia, apulaispäällikkö L. Paja-
mies, kansakoulujen taloudenhoitaja P. B. J. Railo ja notariaattiosaston päällikkö K.-E. 
Östenson sekä tilintarkastajiksi reviisori M. K. Luotonen ja varalle reviisori O. V. Wiher-
heimo 12); 

Vallilan asunto-osuuskunta: kansliasihteeri A. A. Blomberg, toimistopäällikkö J. A. 
Savolainen ja työläistarkastaja T. Uski sekä varalle osastonpäällikkö S. A. Puranen ja 
kansliasihteeri J. Ståhlberg 13); 

Asunto-osuuskunta Käpylä: kansliasihteeri A. A. Blomberg, asiamies E. Elfvengren, 
apulaiskaupunginarkkitehti V. T. Määttä ja työläistarkastaja T. Uski sekä varalle kanslia-
sihteerit A. I. L. Danielson ja J. Ståhlberg 14); 

Asunto-osuuskunta Haapa: kansliasihteeri A. A. Blomberg, asiamies E. Elfvengren 
ja työläistarkastaja T. Uski sekä varalle kansliasihteeri J. Ståhlberg ja toimistosihteeri 
T. S. Törnblom 15); 

Asunto-osuuskunta Poisto: toimistopäällikkö J. A. Savolainen, toimistosihteeri T. S. 
Törnblom ja työläistarkastaja T. Uski sekä varalle lainopillinen apulainen E. J. Rönkä 
ja kansliasihteeri J. Ståhlberg 16); 

*) Khs 7 p. kesäk. 1 693 §. — 2) S:n 31 p. toukok. 1 539 §. —3) S:n 26 p. huhtik. 1 186 §.— 
S:n 4 p. tammik. 45 §. — 5) S:n 15 p. helmik. 445 §. — 6) S:n 1 p. maalisk. 605 §. — 7) S:n 

15 p. maalisk. 763 §. — 8) S:n 15 p. maalisk. 772 §. — 9) S:n 22 p. maalisk. 827 §. — 10) S:n 
22 p. maalisk. 842 §, 26 p. huhtik. 1 186 § ja 3 p. toukok. 1 252 §. — S:n 28 p. maalisk. 
892 §. — 12) S:n 31 p. toukok. 1 539 § ja 18 p. lokak. 2 773 §. — 13) S:n 20 p. kesäk. 1 855 §. — 
") S:n 13 p. syysk. 2 443 §. — 15) S:n 13 p. syysk. 2 444 §. — 16) S:n 13 p. syysk. 2 447 §. 
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Oma-Asunto-oy.: toimistopäällikkö J. A. Savolainen, toimistosihteeri T. S. Törnblom 
ja notaari E. K. Uski sekä varalle kansliasihteerit A. I. L. Danielson ja J. Ståhlberg1); 

Asunto-osuuskunta Käpy: osastonpäällikkö P. Hanste, kansliasihteeri J. Ståhlberg 
ja toimitsija O. I. Turunen sekä varalle toimistosihteeri T. S. Törnblom ja osastonpäällikkö 
A. Valta 2); 

Asunto-oy. Aito: osastonpäällikkö P. Hanste, toimitsija O. I. Turunen ja toimisto-
sihteeri T. S. Törnblom sekä varalle apulaispäällikkö L. Pajamies ja kansliasihteeri J. 
Ståhlberg 3); 

Asunto-oy. Vallilan pienasunnot n:o 1: asemakaava-arkkitehti B. A. K. Brunila, 
kansakoulujen taloudenhoitaja P. B. J. Railo ja toimistopäällikkö J. A. Savolainen sekä 
varalle osastonpäällikkö P. Hanste ja kansliasihteeri J. Ståhlberg 4); 

Asunto-oy. Sammatti: toimistonhoitaja J. E. Janatuinen, toimistopäällikkö J. A. 
Savolainen ja notaari E. K. Uski sekä varalle kansliasihteeri A. A. Blomberg ja osaston-
päällikkö P. Hanste 5); 

Asunto-oy. Virkamiesasuntoja Sampsantie 40: apulaiskaupunginarkkitehti V. T. 
Määttä, toimistopäällikkö J. A. Savolainen ja kansliasihteeri J. Ståhlberg sekä varalle 
osastonpäällikkö P. Hanste ja notaari E. K. Uski6); 

Asunto-oy. Tyyni: kansliasihteeri A. A. Blomberg, toimitsija O. I. Turunen ja toimisto-
sihteeri T. S. Törnblom sekä varalle osastonpäällikkö P. Hanste ja kansliasihteeri J. Ståhl-
berg 7); 

Asunto-oy. Vallilan pienasunnot n:o 2: asemakaava-arkkitehti B.A. K. Brunila, kansa-
koulujen taloudenhoitaja P. B. J. Railo ja toimistopäällikkö J. A. Savolainen sekä varalle 
osastonpäällikkö L. Pajamies ja kansliasihteeri J. Ståhlberg 8); 

Helsingin asuntokeskuskunta Haka: toimistopäällikkö G. M. Modeen 9); 
Ab. Gräsviksgatan 5: apulaispäällikkö U. J. Kallio 10); 
Asunto-osuuskunta Nelikulma: kansliasihteeri A. A. Blomberg, osastonpäällikkö P. 

Hanste, toimistopäällikkö J. A. Savolainen ja kansliasihteeri J. Ståhlberg sekä varalle 
kansliasihteeri A. I. L. Danielson ja kaupunginsihteeri E. J. Waronen n) ; 

Asunto-oy. Hauho: osastonpäällikkö P. Hanste, ravintoloitsija J. A. Koivulaakso ja 
toimistopäällikkö J. A. Savolainen sekä varalle toimistosihteeri T. S. Törnblom ja notaari 
E.K.Uski 1 2 ) ; 

Helsingin perheasunnot oy.: toimitusjohtaja E. V. Lähde 13); 
^ Asunto-osuuskunta Voitto: osastonpäällikkö P. Hanste, toimistopäällikkö J. A. Savo-

lainen ja kansliasihteeri J. Ståhlberg sekä varalle kansliasihteeri A. A. Blomberg ja apulais-
päällikkö L. Pajamies14); 

^ Helsingin kaupungin rakennus oy. n:o 4: asemakaava-arkkitehti B. A. K. Brunila, 
toimistonhoitaja J. E. Janatuinen, toimistopäällikkö J. A. Savolainen ja notaari E. K. 
Uski, varajäseniksi kansliasihteerit A. A. Blomberg ja J. Ståhlberg ja toimistosihteeri T. S. 
Törnblom, tilintarkastajiksi apulaiskamreeri E. J. Jernström ja lääketieteen lisensiaatti 
N. E. M. Jännes sekä varatilintarkastajiksi kaupunginkamreeri P. J. Björk ja ent. revii-
sori O. J. C. Paldani15); 

Lasten työkotiyhdistyksen hallitukseen päätettiin16) kaupungin edustajaksi ehdottaa 
päätoimittaja J. E. Kilpi. 

Helsingin sokeaintalo säätiön t i l i n t a r k a s t a j a k s i m ä ä r ä t t i i n 1 7 ) kaupung in rev i i so r i 
N. O. Fellman. 

Invaliidisäätön isännistöön kolmivuotiskaudeksi 1946—48 valittiin18) kaupungin-
johtaja E. Hj. Rydman. 

Sosiaalinen asunnontuote oy. Asutus nimisen yhtiön hallitukseen valittiin 19) osaston-
päällikkö P. Hanste. 

Helsingin kansanteatteri oy:n johtokunnan jäseneksi valittiin 20) kaupunginjohtaja 
E. Hj. Rydman. 

Khs 11 p. lokak. 2 718 §. — 2) S:n 18 p. lokak. 2 766 §. — 3) S:n 18 p. lokak. 2 767 §. — 
4) S:n 25 p. lokak. 2 869 §. — 5) S:n 25 p. lokak. 2 880 §. — 6) S:n 25 p. lokak. 2 881 §. — 
7) S:n 8 p. marrask. 2 987 §. — 8) S:n 8 p. marrask. 2 988 §. — 9) S:n 8 p. marrask. 2 989 §. — 

10) S:n 15 p. marrask. 16 120 §. — 11) S:n 22 p. marrask. 16 179 §. — 12) S:n 22 p. marrask. 
16 180 §. — 13) S:n 20 p. jouluk. 16 480 §. — 14) S:n 20 p. jouluk. 16 482 §. — 15) S:n 21 p. 
iouluk. 16 517 §. — 16) S:n 7 p. kesäk. 1 687 §. — 17) S:n 7 p. jouluk. 16 338 §. — 18) S:n 11 p. 
lokak. 2 706 §. — 19) S:n 20 p. kesäk. 1 860 §. — 20) S:n 1 p. helmik. 345 §. 
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Suomen taideakatemian säätiön isännistöön toimikaudeksi 1945—50 valittiin1) kans-
leri A. A. Tulenheimo. 

R. Ahlströmin rahastojen soiton, sävellysten ja laulutaiteen edistämiseksi käytettävien 
varojen jakamislautakunnan jäseneksi valittiin 2) professori E. E. W. Suolahti ja vara-
jäseneksi vaatturimestari T. Hiekkaranta. 

Kasvatusopillisen kirjasto-ja lukusalisäätiön hallituksen jäseneksi3) valittiin sosiaali-
ja opetusasiain johtaja ja varajäseneksi kansliasihteeri A. A. Blomberg. 

Tapaturmantorjuntayhdistyksen hallituksen jäseneksi päätettiin 4) ehdottaa teknillinen 
johtaja R. J. M. Granqvist. 

Suomen matkat yhdistyksen hallintoneuvoston jäseneksi valittiin 5) kaupunginjohtaja 
E. Hj. Rydman ja varalle rahatoimenjohtaja E. v. Frenckell. 

Suomen messut osuuskunnan hallintoneuvoston varajäseniksi valittiin 6) teknillinen 
johtaja A. E. Moring ja kaupunginarkkitehti G. H. Ekelund. 

Haagan kauppalan maanlunastustoimikunnan ja maatoimikunnan jäseneksi valitt i in 7) 
toimistopäällikkö J. A. Savolainen. 

Maatoimikunnan puheenjohtajaksi valittiin 8) toimistopäällikkö J. A. Savolainen ja 
varalle toinen apulaisasemakaava-arkkitehti V. Tuukkanen sekä jäseniksi maatalous-
teknikko T. Niskanen ja agronomi H. Perttula ja varalle maatalousteknikot T. Haaksi ja 
L. Vihavainen. 

^ Asukkaanottolautakuntaan maanluovuttajia edustavaksi jäseneksi valittiin9) toi-
mistopäällikkö J. A. Savolainen ja varalle kaupungingeodeetti E. A. Salonen sekä maan-
saajia edustaviksi jäseniksi maatalousteknikko T. Haaksi ja kaupunkineuvos J. T. Siltanen 
sekä varalle maanviljelijä H. Engberg ja halli- ja torikaupan valvoja P. O. Kivi. 

Maanlunastus- ja asukkaanottolautakuntien uudelleenjärjestely. Kaupunginhal l i tus 
päätti 10) maatalousministeriölle lähetettävässä kirjelmässään ehdottaa, että maatalous-
ministeriö maanhankintalain toimeenpanoasetuksen 12 §:n myöntämän valtuuden nojalla 
määräisi kaupungin ympäristön maanlunastus- ja asukkaanottolautakuntien toimialueet 
uudestaan siten, että kaupungin maanlunastus- ja asukkaanottolautakuntien toimialuee-
seen tulisivat kuulumaan paitsi kaupungin nykyistä aluetta ne alueet, mitkä tammikuun 
1 p:stä liitetään Helsingin kaupunkiin sekä ns. Leppävaaran liitosalue. 

Keskusvankila-alue. Uudenmaan lääninhallituksen pyydettyä kaupunginhallitukselta 
lausuntoa vankeinhoito viraston esityksen johdosta, joka koski uhkasakon määräämistä 
Viikin ja Malmgärdin vankisiirtolain sekä Helsingin keskusvankilan alueilla asiattomasti 
liikkuville henkilöille kaupunginhallitus päätti11) lääninhallitukselle ilmoittaa, ettei sillä 
ollut mitään huomauttamista uhkasakon määräämistä vastaan mikäli se koski Helsingin 
keskusvankila-aluetta. 

Ampumatarpeiden ja räjähdysaineiden kaupan harjoittamista koskevat lausunnot. Kau -
punginhallitus päätti antaa poliisilaitokselle puoltavan lausunnon Kesko oy:n 12) ja Oy. 
Arico ab:n 13) anomuksista saada harjoittaa ampuma-aseiden ja ampumatarpeiden kaup-
paa. 

Hortus oy:n anomuksen johdosta, joka koski oikeutta saada myydä vähemmän vaa-
rallisiin luettavia räjähdysaineita, kaupunginhallitus päätti14) poliisilaitokselle annetta-
vassa lausunnossaan ilmoittaa, ettei sillä ollut huomauttamista anomuksen johdosta sekä 
ettei sillä ollut aineistoa, jonka nojalla se voisi arvostella kysymystä siitä, vaatiko paikka-
kunnan tarve kyseisen laatuista kauppaa sekä oliko hakija sopiva sitä harjoittamaan, 
mistä seikasta poliisilaitoksella lienee suuremmat edellytykset antaa lausunto. 

!) Khs 17 p. toukok. 1 419 §. — 2) S:n 17 p. toukok. 1 473 §. — 3) S:n 20 p. jouluk. 16 504 
§. — 4) S:n 15 p. marrask. 16 128 §. —5) S:n 9 p. toukok. 1 278 §. — 6) S:n 8 p. maalisk. 642 §. — 
7) S:n 17 p. toukok. 1 450 §. — 8) S:n 31 p. toukok. 1 582 § j i. 13 p. syysk. 2 457 §. — 9) S:n 
9 p. elok. 2 140 §. — 10) S:n 16 p. elok. 2 174 §. — n ) S:n 5 p. heinäk. 1 969 §. — 12) S:n 8 
p. maalisk. 644 §. — 13) S:n 5 p. heinäk. 1 955 §. — 14) S:n 16 p. elok. 2 163 §. 


