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taisivat sähkölaitoksen höyryvoima-aseman turpiinien jäähdytysveden tehokasta saan-
tia, satamarakennusosasto oli sähkölaitoksen pyynnöstä suunnitellut ja laatinut kus-
tannusarvion uudesta jäähdytysveden poistokanavasta, jonka sijainnista oli neuvo-
teltu kaasulaitoksen kanssa, koska se kulki kaasulaitoksen hiilipihan kautta ja tuli näin 
ollen kaasulaitoksen jätevesien laskupaikaksi. Sähkölaitos oli ilmoittanut pitävänsä 
välttämättömänä jäähdytysveden poistokanavan rakentamista vielä ennen kertomus-
vuoden syksyä jollei jo aloitettua täyttämistyötä heti lopetettu Kanasaaren kohdalla. 
Yleisten töiden lautakunnan asiasta antaman lausunnon mukaisesti kaupunginhallitus 
sittemmin päätti1), että sähkölaitoksen nykyisen vedenottopaikan itäsivulle tehtävän 
penkereen täyttäminen toistaiseksi keskeytetään ja että sähkö- ja kaasulaitoksen jääh-
dytysveden yhteisen poistojohdon rakentaminen niinikään vastaavasti siirretään toistai-
seksi. 

16. Muut asiat 

Maaherra Martolan tervehdyskirjelmä. Merkittiin 2) tiedoksi virastaan eronneen Uu-
denmaan läänin maaherran A. E. Martolan kirjelmä kaikille läänin valtuustojen puheen-
johtajille, jossa hän kiitti kunnallisia viranomaisia hyvästä yhteistyöstä. 

Professori Sibeliuksen kiitoskirjelmä Helsingin kaupungille onnitteluista hänen 80-
vuotispäivänään ja ilmoituksesta, että puistoalue Välskärinkadun varrella oli päätetty 
nimittää Sibelius-puistoksi, merkittiin 3) tiedoksi. 

Kööpenhaminasta saapunut tervehdys. Kööpenhaminan kaupunginvaltuuston Helsingin 
kaupunginhallitukselle vuoden vaihteen johdosta lähettämä sähkösanomatervehdys 
merkittiin tiedoksi ja päätettiin4) lähettää Kööpenhaminan kaupunginvaltuustolle vas-
taussähkösanoma. 

Hollannista saapunut kukkasipulilahjoitus. Merkittiin 5) tiedoksi Alankomaiden lähe-
tystön ilmoitus, että l'Association ' des Fleuristes en Hollande niminen yhdistys oli lah-
joittanut Helsingin kaupungille 1 000 kpl erilaatuisia kukkasipuleita. 

Eräiden julkaisujen osto ym. Kuudesta kappaleesta Suomen kartanot I I I nimistä 
teosta osoitettu 4 920 mk:n suuruinen lasku osoitettiin6) suoritettavaksi kaupungin-
hallituksen yleisistä käyttövaroista. 

Samoista käyttövaroista myönnettiin 300 mk 7) 10 kappaleen Tätä tietä nimisen jul-
kaisun tilaushinnan suorittamiseen ja 5 000 mk8) Suomen työn liitolta kaupungin vi-
rastoja varten tilattujen kirjemerkkien hinnan suorittamiseen. 

Ylioppilaiden rahankeräys. Merkittiin 9) tiedoksi Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan 
anomus saada suorittaa toimeenpanemansa rahankeräys tunnuksin »Asuntoja ylioppi-
laille» kaupungin virastojen ja laitosten henkilökunnan keskuudessa siten, että keräys-
listat toimitettiin asianomaiseen virastoon määrätylle yhteyshenkilölle, joka huolehti 
keräyksen toimittamisesta virastossaan sekä kaupunginjohtajan ilmoitus, että hän oli 
antanut suostumuksensa anomukseen. 

Oy. Mankala ab. Kaupunginhallitus päätti10) määrätä Oy. Mankala ab:n huhtikuun 
17 p:nä pidettävään yhtiökokoukseen edustajakseen rahatoimenjohtajan ja kehoittaa 
häntä ehdottamaan yhtiön johtokunnan puheenjohtajaksi valittavaksi kaupunginjoh-
taja E. Hj. Rydmanin sekä kaupungin edustajiksi johtokuntaan teknillisen johtajan 
R. J. M. Granqvistin, kiinteistöjohtaja V. V. Salovaaran ja professori K. B. Wuolteen sekä 
varajäseneksi ent. teknillisen johtajan A. E. Moringin. 

Oy. Mankala ab:n ylimääräiseen yhtiökokoukseen kaupunginhallitus päätti11) val-
tuuttaa edustajakseen kaupunginjohtaja E. Hj. Rydmanin ja oikeuttaa hänet siellä hy-
väksymään sen, että Mankala oy. ottaisi kansaneläkelaitokselta 250 000 000 mk:n suu-
ruisen obligaatiolainan samoin kuin myös sen, että Mankala oy. tekisi kansaneläkelaitok-
sen kanssa kaksi luottosopimusta yhteensä 250 000 000 mk:n luotosta. Mainittuihin 
luottosopimuksiin nähden kaupunginhallitus kuitenkin päätti merkitä pöytäkirjaan, että 
kaupunginhallitus piti indeksiin sidottua luottosopimusta Mankala oy:lle taloudellisesti 
vaarallisena sekä lisäksi epäoikeudenmukaisena ja kansantaloudellisestikin vahingollisena 

Khs 23 p. toukok. 1 703 §. — 2) S:n 27 p. kesäk. 2 022 §. — 3) S:n 3 p. tammik. 11 §. — 
4) S:n 3 p. tammik. 18 §. — 5) S:n 17 p. lokak. 2 909 §. — 6) Khn jsto 29 p. toukok. 5 927 §.— 
7) S:n 21 p. elok. 6 276 §. — 8) S:n 2 p. toukok. 5 754 §. — 9) S:n 3 p. huhtik. 5 603 §. — 
10) Khs 4 p. huhtik. 1 122 § ja 11 p huhtik. 1 244 §. — S:n 12 p. jouluk. 3 577 §. 
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kuin myöskin mainittuihin luottosopimuksiin sisältyviä sähköenergian luovuttamista 
koskevia kohtia valekauppoina ja siten hylättävinä, mutta ettei kaupunginhallitus kui-
teiikaan, kun sekä Suomen pankki että valtiovarainministeri olivat vaatineet ehtoina 
rahan saamiselle kansaneläkelaitokselta tällaisen sitoumuksen hyväksymistä ja kun 
luottoa muualta ei ollut saatavissa sekä kun voimalaitoksen rakentaminen yhä kiris-
tyvän sähkö voimatilanteen johdosta oli erityisen kiireellinen, katsonut voitavan vastustaa 
tällaisten sopimusten syntymistä. 

, Oulunkylän sähkö oy. Kaupunginhallitus päätti 1) määrätä Oulunkylän sähkö oy:n 
ylimääräiseen yhtiökokoukseen edustajakseen kaupunginlakimies E. R. Cavoniuksen 
kehoituksella ehdottaa johtokuntaan valittaviksi teknillisen johtajan R. J. M. Gran-
qvistin, kiinteistöjohtaja V. V. Salovaaran, pankinjohtaja K. Grönlundin, kaupungin-
lakimies E. R. Cavoniuksen ja yhtiön toimitusjohtajana sähkölaitoksen toimitusjohtajan 
U. N. Rytkösen, tilintarkastajiksi opettaja S. Viren ja reviisori R. V. Pohjavirran sekä 
varatilintarkastajiksi kaupunginkamreeri P. J. Björkin ja vt Ampujan. Edelleen kaupun-
ginhallitus päätti kehoittaa kaupunginlakimiestä kannattamaan johtokunnan ehdotusta 
yhtiön omaisuuden myymisestä kaupungille sähkölaitoksen arviomiesten arvioimasta 
1 480 967 mk:n hinnasta. 

Teknillinen johtaja ilmoitti sittemmin, että Oulunkylän sähkö oy:n varsinaisessa 
yhtiökokouksessa kansliasihteeri G. V. Brotheruksen ehdotuksesta, joka oli toiminut 
kaupunginjohtajan määräyksestä kaupungin edustajana, oli yhtiön toimitusjohtajaksi 
valittu sähkölaitoksen toimitusjohtaja U. N. Rytkönen, johtokunnan erovuorossa olleet 
jäsenet teknillinen johtaja R. J. M. Granqvist ja kiinteistöjohtaja V. V. Salovaara uudel-
leen, tilintarkastajiksi reviisori O. V. Wiherheimo ja opettaja S. Vire sekä varatilintar-
kastajiksi kaupunginkamreeri P. J. Björk ja vt Ampuja. Toimenpide hyväksyttiin 2). 

Etelä-Suomen voima oy. Etelä-Suomen voima oy:n yhtiökokoukseen kaupungin-
hallitus päätti3) määrätä edustajakseen kaupunginjohtaja E. Hj. Rydmanin ja kehoittaa 
häntä ehdottamaan yhtiön johtokuntaan valittaviksi teknillisen johtajan R. J. M. Gran-
qvistin ja professori K. B. VVuolteen sekä varajäseneksi sähkölaitoksen toimitusjohtajan 
U. N. Rytkösen. 

Oy. Lapinlahdenkatu 27. Sen jälkeen kun kauppa, jolla kaupungille oli ostettu4) 
30 kpl Lapinlahdenkatu 27:n osakkeita, oli tehty ja kaupunki niin ollen omisti yhtiön 
kaikki osakkeet, kaupunginhallitus päätti5) antaa asiamiesosastonsa tehtäväksi ryh-
tyä toimenpiteisiin yhtiön purkamiseksi. 

Kaupunginhallitus päätti 6) valtuuttaa kaupunginasiamiehen E. Elfvengrenin edusta-
maan kaupunkia Oy. Lapinlahdenkatu 27:n yhtiökokouksessa sekä kehoittaa häntä 
äänestämään kokouksessa, että yhtiön omistama kiinteistö myydään kaupungille 2 000 000 
mk:n kauppahinnasta ja että yhtiön velkojille haetaan vuosihaaste. 

Jäsenten valitseminen asunto-osakeyhtiöiden ja -osuuskuntien johtokuntiin ja hallituk-
siin sekä niiden tilintarkastajien valitseminen. Kaupungin edustajiksi niiden asunto-
osakeyhtiöiden ja -osuuskuntain johtokuntiin ja hallituksiin, joissa kaupungilla oli osak-
keita tai osuuksia tai joille se oli myöntänyt lainoja sekä niiden tilintarkastajiksi valittiin 
tai ehdotettiin valittaviksi seuraavat henkilöt: 

Asunto-oy. Stenbäckkatu 18—20: pääkonsuli E. Hirvonen ja filosofian maisteri 
V. G. Kaukoranta 7); 

Asunto-oy. Savila: kansliasihteeri A. A. Blomberg8); 
Asunto-oy. Virkamiesasuntoja: kansliasihteerit A. A. Blomberg ja G. V. Brotherus sekä 

osastonpäällikkö P. Hanste ja varalle apulaispäällikkö L. Pajamies ja lainopillinen apu-
lainen E. J. Rönkä9); 

Asunto-oy. Sture: kansliasihteerit A. A. Blomberg ja J. Ståhlberg sekä toimistosih-
teeri T. S. Törnblom ja varalle asemakaava-arkkitehti B. A. K. Brunila ja notaari E. K. 
Uski10); 

Vallilan asunto-osuuskunta: kansliasihteeri A. A. Blomberg, osastonpäällikkö P. 
Hanste ja toimistopäällikkö J. A. Savolainen sekä varalle apulaispäällikkö L. Pajamies 
ja kansliasihteeri J. Ståhlberg n) ; 

Khs 18 p. huhtik. 1 300 §. —-2) S:n 28 p. marrask. 3 404 §. — 8) S:n 4 p. huhtik. 1 123 §.— 
4) Ks. tämän kert. I osan s. 19. — 5) Khs 25 p. heinäk. 2 217 §. —' 6) S:n 17 p. lokak. 
2 928 §. — 7) S:n 10 p. tammik. 160 §. — 8) S:n 24 p. tammik. 268 §. — ») S:n 21 p. helmik. 
559 §. — 10) S:n 21 p. helmik. 561 §. — u ) S:n 7 p. maalisk. 806 §. 

Kunnall. kert. 1946, I osa. 19 
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Oy. Helsingin kansanasunnot: asemakaava-arkkitehti B. A. K. Brunila ja johtaja Y. A. 
Harvia sekä varalle liittosihteeri J. A. Kivistö x); 

Ab. Äshaka oy.: toimistopäällikkö J. A. Savolainen, kansliasihteri J. Ståhlberg ja 
toimistosihteeri T. S. Törnblom2); 

Ab. Gräsviksgatan 5: osastonpäällikkö U. J. Kallio, toimistosihteeri T. S. Törnblom 
ja notaari E. K. Uski3); 

Virkamiesasunto-oy. Sampsantie 50: kaupunginkamreeri P. J. Björk, kansliasihteeri 
A. A. Blomberg ja toimistopäällikkö J. A. Savolainen4); 

Asunto-osuuskunta Poisto: osastonpäällikkö P. Hanste, toimistopäällikkö J. A. Savo-
lainen ja toimistosihteeri T. S. Törnblom sekä varalle lainopillinen apulainen E. J. Rönkä 
ja kansliasihteeri J. Ståhlberg5); 

Oma-asunto oy.: osastonpäällikkö P. Hanste, toimistosihteeri T. S. Törnblom ja no-
taari E. Uski sekä varalle kansliasihteerit A. I. L. Danielson ja J. Ståhlberg 6); 

Asunto-osuuskunta Käpy: osastonpäällikkö P. Hanste, kansliasihteeri J. Ståhlberg 
ja toimitsija O. I. Turunen sekä varalle toimistosihteeri T. S. Törnblom ja osastonpäällikkö 
A. Valta7); 

Asunto-osuuskunta Haapa: kansliasihteeri A. A. Blomberg, kaupunginasiamies E. 
Elfvengren ja osastonpäällikkö P. Hanste sekä varalle kansliasihteeri J. Ståhlberg ja 
toimistosihteeri T. S. Törnblom 8); 

Asunto-osuuskunta Käpylä: kansliasihteeri A. A. Blomberg, kaupunginasiamies E. 
Elfvengren, osastonpäällikkö P. Hanste ja apulaiskaupunginarkkitehti V. T. Määttä sekä 
varalle kansliasihteerit A. I. L. Danielson ja J. Ståhlberg 9); 

Asunto-oy. Aito: osastonpäällikkö P. Hanste, toimistosihteeri T. S. Törnblom ja 
notaari E. K. Uski sekä varalle apulaispäällikkö L. Pajamies ja kansliasihteeri J. Ståhl-
berg 10); 

Oy. Virkamiesasuntoja Sampsantie 40: osastonpäällikkö P. Hanste, apulaiskaupungin-
arkkitehti V. T. Määttä ja kansliasihteeri J. Ståhlberg sekä varalle apulaispäällikkö L. 
Pajamies ja notaari E. K. Uski n ) ; 

Maunulan kansanasunnot oy.: apulaispäällikkö L. Pajamies, taloudenhoitaja P. B. J. 
Railo ja kiinteistöjohtaja V. V. Salovaara 12); 

Maunulan pienasunnot oy.: apulaispäällikkö L. Pajamies, taloudenhoitaja P. B. J. 
Railo ja kiinteistöjohtaja V. V. Salovaara 13); 

Asunto-oy. Tyyni: kansliasihteeri A. A. Blomberg, osastonpäällikkö P. Hanste ja 
toimistosihteeri T. S. Törnblom sekä varalle apulaispäällikkö L. Pajamies ja kanslia-
sihteeri J. Ståhlberg14); ^ 

Sosiaalinen asuntotuotanto oy.: rahatoimenjohtaja E. v. Frenckell ja tilintarkastajaksi 
filosofian maisteri J. Somer 15); 

Asunto-oy. Vallilan pienasunnot n:o 2: asemakaava-arkkitehti B. x\. K. Brunila, 
taloudenhoitaja P. B. J. Railo ja toimistopäällikkö J. A. Savolainen sekä varalle osaston-
päällikkö L. Pajamies ja kansliasihteeri J. Ståhlberg ]6); 

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 17); 

Asunto-oy. Vallilan pienasunnot n:o 1: asemakaava-arkkitehti B. A. K. Brunila, ta-
loudenhoitaja P. B. J. Railo ja toimistopäällikkö J. A. Savolainen sekä varalle osaston-
päällikkö P. Hanste ja kansliasihteeri J. Ståhlberg18); 

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 19); 

Asunto-oy. Hauho: osastonpäällikkö P. Hanste, ravintoloitsija J. A. Koivulaakso ja 

!) Khs 7 p. maalisk. 812 §. — 2) S:n 21 p. maalisk. 967 §. — 3) S:n 28 p. maalisk. 1 037 §. — 
S:n 18 p. huhtik. 1 290 §. — 5) S:n 12 p. syysk. 2 577 §. — 6) S:n 10 p. lokak. 2 855 §. — 

7) S:n 10 p. lokak. 2 856 §. — 8) S:n 17 p. lokak. 2 926 §. — 9) S:n 17 p. lokak. 2 927 §. — 10) S:n 
17 p. lokak. 2 931 §. — X1) S:n 17 p. lokak. 2 932 §. — 12) S:n 17 p. lokak. 2 933 §. — 13) S:n 
17 p. lokak. 2 934 §. — 14) S:n 24 p. lokak. 2 975 §. — 15) S:n 24 p. lokak. 2 982 §. — 16) S:n 
31 p. lokak. 3 097 §. — 17) S:n 31 p. lokak. 3 100 §. — 18) S:n 7 p. marrask. 3 155 §. — 19) S:n 
14 p. marrask. 3 226 §. 
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toimistopäällikkö J. A. Savolainen sekä varalle toimistosihteeri T. S. Törnblom ja notaari 
E. J. Uski 

Helsingin perheasunnot oy.: teknologian tohtori O. Gripenberg ja toimistosihteeri 
T. S. Törnblom 2); 

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 sekä varalle kansliasihteerit A. A. Blomberg ja J. $t|ihlberg sekä toimistosihteeri 
T. S. Törnblom3). 

Sokeaintalo-säätiön hallituksen jäseniksi valittiin4) toimitusjohtaja A. A. Asteljoki 
ja kansliasihteeri A. A. Blomberg sekä tilintarkastajaksi kaupunginreviisori A. S. Törnqvist. 

Suomalaisen ooppera oy:n hallintoneuvostoon valittiin 5) päätoimittaja L. E. Aho. 
Helsingin kansanteatteri oy:n johtokunnan jäseneksi valittiin6) kaupunginjohtaja 

E. Hj. Rydman. 
Suomen messut osuuskunnan hallintoneuvostoon valittiin 7) jäseneksi rahatoimenjoh-

taja E. v. Frenckell sekä varalle teknillinen johtaja R. J. M. Granqvist ja toimittaja 
K. Y. Räisänen sekä tilintarkastajaksi kaupunginkamreeri P. J. Björk ja varatilintar-
kastajaksi apulaiskaupunginkamreeri E. J. Jernström. 

Asutuslautakunta. Maatalousministeriön tuotanto-osasto oli huomauttanut, että 
asutuslautakuntaan oli valittava valtioneuvoston huhtikuun 25 p:nä 1946 antaman ja 
laitumen väliaikaista vuokraamista koskevan päätöksen edellyttämä lisäjäsen. Koska 
lautakunnalle ei kuitenkaan määräajan kuluessa ollut jätetty ainoatakaan laitumen saan-
tia koskevaa anomusta, kaupunginhallitus päätti8) maatalousministeriön tuotanto-
osastolle ilmoittaa, että kyseisen lisäjäsenen valitseminen oli tarpeetonta. 

Hevosottolautakuntaan valittiin9) jäseneksi toimitusjohtaja T. J. Tallqvist ja varalle 
johtaja K. A. Oksanen. 

Kutsuntalautakuntaan, jonka tuli toimittaa asevelvollisuuskutsunnat kertomusvuonna 
Helsingin kaupungissa, valittiin10) kaupungin edustajaksi everstiluutnantti A. A. Wansen 
ja varalle kaartinkapteeni A. Leander. 

Sotilasmajoitus. Maistraatin ilmoitettua Uudenmaan lääninhallituksen hyväksyneen 
kaupungille maksettavaksi majoituslautakunnan palkkioita v:n 1944 toiselta ja kolman-
nelta vuosineljännekseltä yhteensä 20 975 mk kaupunginhallitus pää t t i n ) kehoittaa 
rahatoimistoa ryhtymään toimenpiteisiin palkkioiden perimiseksi kaupunginkassaan. 

Maistraatille päätettiin12) ilmoittaa, ettei kaupunginhallituksella ollut mitään muis-
tuttamista majoituslautakunnan lähettämiä laskelmia vastaan v:n 1944 viimeisen vuosi-
neljänneksen sekä v:n 1945 ensimmäisen, toisen ja kolmannen vuosineljänneksen aikana 
myönnetyistä korvauksista majoituskustannuksista ym. menoista sekä esitettiin, että 
korvausmäärät maksettaisiin rahatoimiston postisiirtotilille. 

Merkittiin13) tiedoksi Uudenmaan lääninhallituksen hyväksyneen kaupungille makset-
tavaksi sotilasmajoituskustannuksista v:n 1944 viimeiseltä vuosineljännekseltä 2 984 166 
mk ollen rahatoimiston ryhdyttävä tästä johtuviin toimenpiteisiin. 

Porkkalan vuokra-alueen evakuointikustannukset. Kaupunginhallituksen kehoitettua14) 
kaupunginlakimiestä ryhtymään toimenpiteisiin Porkkalan vuokra-alueen evakuointi-
kustannusten perimiseksi valtiolta kaupunginhallituksen asiamiesosasto olikin evakuointi-
kustannusten suorituslautakunnalle osoittamassaan kirjelmässä anonut mainittujen 
kustannusten korvaamista 101 890: 95 mk:lla. Suorituslautakunta oli sittemmin anta-
mallaan päätöksellä vahvistanut kaupungille tulevan korvauksen 98 963: 35 mk:ksi, 
johon kaupunginhallitus päätti15) tyytyä ja kehoittaa asiamiesosastoa ja rahatoimistoa 
ryhtymään toimenpiteisiin korvausmäärän nostamiseksi. 

Tuusulan kihlakunnan muodostaminen ym. Merkittiin16) tiedoksi valtioneuvoston pää-
tös joulukuun 28 p:ltä 1945 Tuusulan kihlakunnan muodostamisesta ja eräiden kuntien 
siirtämisestä Lohjan kihlakunnasta Helsingin kihlakuntaan. 

!) Khs 5 p. jouluk. 3 471 §. — 2) S:n 19 p. jouluk. 3 597 §. — 3 ) S:n 19 p. jouluk. 3 606 §. — 
4) S:n 21 p. marrask. 3 312 ja 3 313 §. — 5) S:n 12 p. jouluk. 3 569 §. — 6) S:n 7 p. helmik. 
460 §. — 7) S:n 28 p. helmik. 728 §. — 8) S:n 13 p. kesäk. 1 899 §. — 9) S:n .2 p. toukok. 
1416 §. — 10) S:n 1 p. elok. 2 259 §. — n ) S:n 7 p. helmik. 458 §. — 12) S:n 7 p. maalisk. 
783 25 p. heinäk. 2 189 §, 31 p. lokak. 3 071 § ja 27 p. jouluk. 3 628 §. — 13) S:n 11 p. 
huhtik. 1 188 §. — 14) Ks. v:n 1945 kert. I osan s. 254. — 16) Khs 19 p. syysk. 2 661 §, — 
16) S:n 10 p. tammik. 144 §. 
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Valtakunnan alueellisen jaoituksen yhtenäistämisestä annettava lausunto. Valtioneu-
voston asettama ns. aluejakokomitea oli pyytänyt kaupunkiliitolta lausuntoa siitä, ovatko 
kaupunkiliiton toimialaa koskevat alueelliset jaoitukset osoittautuneet kaikinpuolin 
tarkoituksenmukaisiksi niiden puitteissa hoidettavia tehtäviä silmällä pitäen, ja mitä 
muutoksia ja millä perusteilla niihin olisi saatava aikaan. Kaupunkiliiton puolestaan 
pyydettyä asiasta kaupunkien lausuntoja kaupunginhallitus päätti*) ilmoittaa kunnalli-
selle keskustoimistolle, ettei sillä ollut esitettävänään muutosehdotuksia. 

Kiinteän omaisuuden hankintaa koskeva lausunto. Herra O. M. Keskisen anottua lää-
ninhallitukselta lupaa n. 1 061 m2:n suuruisen Bj4 nimisestä tilasta RN 4185 Staffansbyn 
kylästä lohkottavan alueen hankkimiseen kaupunginhallitus päätti2) lääninhallitukselle 
puoltaa luvan myöntämistä kiinteistön hankkimiseen ehdoin, että kauppakirjaan tehtiin 
sellainen lisäys, että palstan rajat määrättiin kiinteistötoimiston asemakaavaosaston 
piirustuksen n:o 2 585 mukaisesti. Samalla kaupunginhallitus päätti huomauttaa, että 
rakennusluvan myöntää maistraatti, mutta ettei estettä luvan myöntämiselle pitäisi 
olla, sikäli kuin alue lohkotaan mainitun piirustuksen mukaisesti, ja että rakennustyöluvan 
myöntäminen kuuluu rakennustoimikunnalle. 

Pienoiskivääriradan järjestämistä koskeva lausunto. Maistraatille lähetettävässä kir-
jelmässään kaupunginhallitus päätti 3) ilmoittaa, ettei sillä ollut mitään huomauttamista 
Telefonföreningens idrottsklubb nimisen yhdistyksen anomusta vastaan, joka koski 
pienoiskivääriradan järjestämistä Kaarlenkadun 11 :n ullakolle. 

Khs 19 p. jouluk. 3 581 §. — 2) S:n 19 p. syysk. 2 690 §. — 3) S:n 11 p. heinäk. 2 159 §. 


