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Kaupunginhallitus päätt i1) periaatteessa hyväksyä teknillisten laitosten lautakunnan 
ehdotuksen Salmisaaren höyryvoimalaitoksen alueen määräämiseksi sähkölaitoksen laati-
man piirustuksen n:o 5 454 a mukaisesti sekä lähettää asian kiinteistölautakunnalle toi-
menpidettä varten. 

Suvilahden höyryvoima-asema. Teknillisten laitosten lautakunnan anottua määrärahaa 
Suvilahden höyryvoima-aseman uuden jäähdytysveden poistokanavan rakentamista 
varten kaupunginhallitus päätti 2) kehoittaa lautakuntaa harkitsemaan mainitun määrä-
rahan tarpeellisuutta v:n 1948 talousarvioehdotuksen laatimisen yhteydessä. 

Suurjännitelinjan ostaminen. Viikin latokartanolta Malmin lentokentälle johtavan 
suurjännitelinjan ostamiseen tie- ja vesirakennushallitukselta myönnettiin 3) 240 000 mk 
talousarvion pääluokan Tuloa tuottavat pääomamenot lukuun Sähkölaitos sisältyvistä 
kaupunginhallituksen käyttövaroista. 

Viikin suurjännitelinjan kaapelointia varten teknillisten laitosten lautakunta oikeu-
tettiin 4) käyttämään 680 000 mk talousarvion pääluokan Tuloa tuottavat pääomamenot 
luvun Sähkölaitos määrärahasta Johtoverkko ja jakelulaitteet. 

15. Muut asiat 

Helsingin ja sen ympäristön aluesuunnitelmaliiton avustamista varten kertomusvuoden 
talousarvioon merkitystä määrärahasta myönnettiin 5) liiton käytettäväksi 700 000 mk. 

Naisten äänioikeuden 40-vuotisjuhla. Kaupunginhallituksen yleisistä käyttövaroista 
myönnettiin 6) 50 000 mk naisten äänioikeuden 40-vuotismuiston johdosta järjestettävien 
juhlatilaisuuksien toimeenpanon avustamiseen. 

Rauhanpäivän vietto. Kaupunginjohtajan ilmoitettua suostuneensa apulaiskaupun-
ginjohtajien kanssa Suomi-Neuvostoliitto-seuran anomuksesta siihen, että kaupunki jär-
jestää syyskuun 18 p:nä vietettävän rauhanpäivän johdosta ilotulituksen, kaupungin-
hallitus päätti7) hyväksyä mainitun toimenpiteen sekä oikeuttaa yleisjaoston hyväksy-
mään ilotulituksesta aiheutuvat laskut. 

Kaupunginhallituksen yleisistä käyttövaroista myönnettiin8) 12 000 mk Helsingin 
torvisoittokunnalle esiintymisestä Kauppatorilla rauhanpäivänä. 

Julkaisujen tilaaminen ym. Kaupunginhallitus päätti 9) kehoittaa painatus- ja hankin-
tatoimistoa tilaamaan 150 kpl Helsinki—Helsingfors nimistä kuvateosta sekä myöntää 
yleisistä käyttövaroistaan 35 250 mk teosten hinnan maksamiseen. 

Opetus- ja sairaala-asian johtajalle J .W. Kedolle annettiin10) tehtäväksi laatia kau-
pungin juhannustervehdys Tuberkuloosiliiton Jousi nimiseen lehteen ja myönnettiin 
tarkoitusta varten 1 000 mk kaupunginhallituksen yleisistä käyttövaroista. 

Samoista käyttövaroista myönnettiin11) lisäksi 10 800 mk ilmoitustilan varaamiseen-
Suomen matkailu nimisen julkaisun 60-vuotisjuhlanumerosta sekä 15 500 mk Suomen 
työn liitolta tilattujen suomen- ja ruotsinkielisten mainosjulisteiden ja sisumerkkien hin-
nan maksamiseen. 

Lentolehtisten levittäminen ilmasta. Kaupunginhallitus päätti12) suostua Suomen am-
mattiyhdistysten keskusliiton anomukseen saada ilmasta käsin levittää lentolehtisiä 
ammattiyhdistysviikon aikana syyskuun 21—24 p:nä 1 000 mk:n korvausta vastaan ja 
ehdoin, että liitto suorittaa rakennustoimistolle korvauksen mainoslehtisten poistamisesta 
aiheutuvista kustannuksista. 

Sotilasmajoitus. Maistraatin pyydettyä kaupunginhallituksen lausuntoa majoituslau-
takunnan laatimista, majoituskustannuksia koskevista laskelmista, kaupunginhallitus 
päätti13) maistraatille annettavissa lausunnoissaan pyytää, että v:n 1945 viimeisen vuosi-
neljänneksen korvausmäärä 1 619 761:35 mk, v:n 1946 korvausmäärä yhteensä 
3 202 694: 65 mk sekä v:n 1947 ensimmäisen vuosineljänneksen korvausmäärä 535 736: 50 
mk maksettaisiin rahatoimiston postisiirtotilille. 

!) Khs 20 p. marrask. 2 715 §. — 2) S:n 5 p. kesäk. 1 422 §. — 3) S:n 3 p. heinäk. 1 638 §. — 
4) S:n 3 p. heinäk. 1 639 §. — 5) S:n 17 p. heinäk. 1 731 §. — 6) S:n 27 p. helmik. 573 §. — 
7) S:n 18 p. syysk. 2 124 §. — 8) Khn jsto 1 p. lokak. 5 951 §. — 9) S:n 26 p. helmik. 5 322 §, 
30 p. huhtik. 5 507 § ja 14 p. toukok. 5 550 §. — 10) S:n 16 p. huhtik. 5 478 §. — n ) S:n 19 p. 
helmik. 5 285 §, 26 p. maalisk. 5 423 § ja 8 p. lokak. 5 976 §. — 12) Khs 18 p. syysk. 2 143 §. — 
13) S:n 2 p. tammik. 16 §, 6 p. maalisk. 615 §, 20 p. maalisk. 742 §, 29 p. toukok. 1 319 §, 
7 p. elok. 1 818 § ja 23 p. lokak. 2 374 §. 
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Eräiden häädettyjen henkilöiden muuttokustannukset. Kaupunginhallitus päättix) 
hyväksyä ennakkona kaupunginkassasta maksettavaksi Helsingin kuorma-autoliiken-
nöitsijät yhdistyksen laskut eräiden Neuvostoliiton käyttöön luovutetuista huoneistoista 
häädettyjen henkilöiden muuttokustannuksista sekä kehoittaa kaupunginlakimiestä 
ryhtymään toimenpiteisiin muuttokustannuksia vastaavan rahamäärän perimiseksi 
valtiolta. 

Lautamies J. R. Meriluodon palkka. Merkittiin 2) tiedoksi korkeimman hallinto-oikeu-
den päätös valitukseen, jonka kaupunginhallitus oli tehnyt Uudenmaan läänin läänin-
hallituksen joulukuun 31 p:nä 1945 antamasta, Huopalahden kunnan lautamiehen J. R. 
Meriluodon palkkaa koskevasta päätöksestä, jonka päätöksen mukaan korkein hallinto-
oikeus oli vahvistanut lautamies Meriluodon palkkion 25 000 mk:ksi vuodessa kesäkuun 
1 pistä 1945 lukien, minkä suuruisen palkkion Meriluoto jo on Huopalahden kunnalta 
nostanut. 

Rakennusasiamiehen toimen hoitaminen. Rakennustoimikunnan ehdotuksen mukaisesti 
kaupunginhallitus päätti3) kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriölle esittää, että 
insinööri E. I. Hartimolle myönnettäisiin ero rakennusasiamiehen toimesta maaliskuun 
1 pistä 1947 lukien ja että rakennusasiamieheksi nimitettäisiin insinööri R. Helminen, jolle 
olisi valtion varoista suoritettava 15 000 mk:n suuruinen kuukausipalkkio, sekä ilmoittaa, 
että insinööri Helmiselle tullaan myöntämään rakennusasiamiehen toimen hoitamista 
varten osittaista virkavapautta rakennustarkastuskonttorin apulaisinsinöörin virasta 
oikeuksin nauttia virkavapautensa ajalta puolet palkkaeduistaan. 

Rakennustoimikunta. Rakennustoimikunnan jäsenyydestä vapautusta pyytäneen insi-
nööri I. Helannon sijaan valittiin maaliskuun 1 pistä 1947 lukien insinööri E. A. Kalaja4) 
sekä toimikunnan varajäsenyydestä vapautusta pyytäneen rakennusmestari A. Rissasen 
sijaan rakennusmestari L. K. A. Reitz5). 

Kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriö oli lähettänyt ehdotuksen päätökseksi 
menettelystä rakennustyölupien ja säännösteltyjen rakennusaineiden myöntämisessä ja 
rakennustoiminnan säännöstelyn valvonnassa, joka päätös todennäköisesti tulee voimaan 
vin 1948 alusta lukien. Päätöksessä mainitun yleisen periaatteen mukaan rakennustoimi-
kunnille kuulunut ratkaisuvalta siirretään työvoimapiirin piiritoimistolle ja rakennustoi-
mikunnille jäisi lähinnä lausunnon antaminen rakennustyölupien kiireellisyys- ja tärkeys-
järjestyksestä sekä korjaustöihin tarvittavan rakennusmateriaalin jakelu. Koska kuiten-
kin eräiden kaupunkien taholta oli esitetty toivomus, että rakennustoimikunnilla raken-
nustyölupien myöntämisessä ja rakennusaineiden jakelussa pysytettäisiin entiset oikeu-
det, oli mainitun päätöksen 12 §iään otettu säännös, minkä mukaan rakennustoimikun-
nalle voidaan myöntää vastaavanlaiset oikeudet kuin mitä piiritoimistolla ja sen neuvot-
telukunnalla tulee olemaan, mikä käytännössä merkitsee sitä, että rakennustoimikuntien 
nykyiset valtuudet pysytettäisiin ennallaan. Kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriön 
tiedusteltua edellä olevan johdosta kaupunginhallitukselta haluaako se, että sen rakennus-
toimikunnalla pysytettäisiin sille nykyisin kuuluvat valtuudet vai että rakennustoimi-
kunta jäisi vain lähinnä lausuntoa antavaksi elimeksi, kaupunginhallitus päätti 6) kulku-
laitosten ja yleisten töiden ministeriön rakennusasiainosastolle ilmoittaa, että rakennus-
toimikunnan toiminta ja valtuudet kaupunginhallituksen mielestä olisi pysytettävä ennal-
laan. 

Kiljavanummen keuhkotautiparantola oy:n yhtiökokoukseen päätettiin7) määrätä 
kaupungin edustajaksi sairaalatarkastaja S. M. Saarenheimo ja kehoittaa häntä ehdotta-
maan yhtiön johtokunnan jäseneksi edesmenneen opetus- ja sairaala-asiain johtajan J. W. 
Kedon sijaan ensimmäistä kaupunginlääkäriä T. W. Wartiovaaraa. 

Oy. Mankala ab. Kaupunginhallitus päätti8) valtuuttaa kaupunginjohtaja E. Hj. 
Rydmanin edustamaan kaupunkia Oy. Mankala abin ylimääräisessä yhtiökokouksessa 
sekä puoltamaan yhtiön osakepääoman korottamista, johon kaupunki osallistuisi 
puolella. 

Jäsenten valitseminen asunto-osakeyhtiöiden ja -osuuskuntien johtokuntiin ja hallituksiin 
sekä niiden tilintarkastajain valitseminen. Kaupungin edustajiksi niiden asunto-osakeyh-

Khs 3 p. heinäk. 1 631 § ja khn jsto 13 p. elok. 5 835 §, 10 p. syysk. 5 901 §, 1 p. lokak. 
5 960 § ja 30 p. jouluk. 6 322 §. — 2) Khn jsto 12 p. helmik. 5 248 §. — *) Khs 27 p. helmik. 
585 §. — *) S:n 13 p. maalisk. 723 §. — 5) S:n 5 p. kesäk. 1 412 §. — 6) S:n 11 p. jouluk. 
2 866 § .—') S:n 13 p. marrask. 2 640 §. — 8 ) S:n 9 p. tammik. 68 §. 
Kunnall. kert. 1947,1 osa 16 
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tiöiden ja -osuuskuntien 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. Voitto: kiinteistötoimiston tonttiosaston päällikkö P. Hanste, kiinteistötoi-
miston toimistopäällikkö J. A. Savolainen ja palkkalautakunnan toimiston päällikkö J. 
Ståhlberg sekä varalle apulaiskaupunginsihteeri A. A. Blomberg ja arkkitehti L. Paja-
mies 

Asunto-oy. Stenbäckkatu 18—20: pääkonsuli E. Hirvonen ja filosofian maisteri V. G. 
Kaukoranta 2); 

Asunto-oy. Savila: apulaiskaupunginsihteeri A. A. Blomberg3); 
Asunto-oy. Sture: apulaiskaupunginsihteeri A. A. Blomberg, palkkalautakunnan toi-

miston päällikkö J. Ståhlberg ja apulaiskaupunginsihteeri T. S. Törnblom sekä varalle 
asemakaava-arkkitehti B. A. K. Brunila ja kansliasihteeri E. K. Uski4); 

Vallilan asunto-osuuskunta: apulaiskaupunginsihteeri A. A. Blomberg, kiinteistötoi-
miston tonttiosaston päällikkö P. Hanste ja talo-osaston päällikkö U. J. Kallio sekävaralle 
arkkitehti L. Pajamies ja palkkalautakunnan toimiston päällikkö J. Ståhlberg5); 

Asunto-oy. Virkamiesasuntoja: apulaiskaupunginsihteerit A. A. Blomberg ja G. V. 
Brotherus sekä kiinteistötoimiston tonttiosaston päällikkö P. Hanste ja varalle arkkitehti 
L. Pajamies ja liikennelaitoksen asiamies E. J. Rönkä6); 

Virkamiesasuntoja Sampsantie 50: apulaiskaupunginsihteeri A. A. Blomberg, kau-
punginkamreeri P. J. Björk ja kiinteistötoimiston tonttiosaston päällikkö P. Hanste 7); 

Oy. Helsingin kansanasunnot: kiinteistötoimiston tonttiosaston päällikkö P. Hanste, 
kiinteistöjohtaja V. V. Salovaara ja kiinteistötoimiston toimistopäällikkö J. A. Savolainen 
sekä varalle arkkitehti L. Pajamies ja tilintarkastajaksi kaupunginkamreeri P. J. Björk 8); 

Maunulan kansanasunnot oy.: pankinjohtaja A. V. I. Linturi9); 
Asunto-oy. Poisto: kiinteistötoimiston tonttiosaston päällikkö P. Hanste, kiinteistö-

toimiston toimistopäällikkö J. A. Savolainen ja apulaiskaupunginsihteeri T. S. Törnblom 
sekä varalle liikennelaitoksen asiamies E. J. Rönkä ja palkkalautakunnan toimiston 
päällikkö J. Ståhlberg10); 

Oma-asunto-oy.: kiinteistötoimiston tonttiosaston päällikkö P. Hanste, apulaiskau-
punginsihteeri T. S. Törnblom ja kansliasihteeri E. K. Uski sekä varalle apulaiskaupungin-
sihteeri A. I. L. Danielson ja palkkalautakunnan toimiston päällikkö J. Ståhlberg11); 

Asunto-oy. Tyyni: apulaiskaupunginsihteeri A. A. Blomberg, kiinteistötoimiston tontti-
osaston päällikkö P. Hanste ja apulaiskaupunginsihteeri T. S. Törnblom sekä varalle arkki-
tehti L. Pajamies ja palkkalautakunnan toimiston päällikkö J. Ståhlberg12); 

Asunto-oy. Aito: kiinteistötoimiston tonttiosaston päällikkö P. Hanste, apulaiskau-
punginsihteeri T. S. Törnblom ja kansliasihteeri E. K. Uski sekä varalle arkkitehti L. 
Pajamies ja palkkalautakunnan toimiston päällikkö J. Ståhlberg13); 

Maunulan pienasunnot oy.: pankinjohtaja A. V. I. Linturi ja notariaattipäällikkö K.-E. 
Östenson14); 

Asunto-oy. Käpy: kiinteistötoimiston tonttiosaston päällikkö P. Hanste, palkkalauta-
kunnan toimiston päällikkö J. Ståhlberg ja kansliasihteeri E. K. Uski sekä varalle apulais-
kaupunginsihteeri T. S. Törnblom ja isännöitsijä A. Valta15); 

Asunto-oy. Vallilan pienasunnot n:o 2: asemakaava-arkkitehti B. A. K. Brunila, sähkö-
asentaja L. R. Myllymäki ja kiinteistötoimiston toimistopäällikkö J. A. Savolainen* sekä 
varalle arkkitehti L. Pajamies ja palkkalautakunnan toimiston päällikkö J. Ståhlberg16); 

Asunto-oy. Virkamiesasuntoja Sampsantie 40: kiinteistötoimiston tonttiosaston pääl-
likkö P. Hanste, apulaiskaupunginarkkitehti V. T. Määttä ja palkkalautakunnan toimis-
ton päällikkö J. Ståhlberg sekä varalle arkkitehti L. Pajamies ja kansliasihteeri E. K. 
Uski17); 

Asunto-oy. Sammatti: toimistonhoitaja J. E. Janatuinen, kiinteistötoimiston toimisto-
päällikkö J. A. Savolainen ja kansliasihteeri E. K. Uski sekä varalle apulaiskaupungin-

Khs 2 p. tammik. 40 §. — 2) S:n 9 p. tammik. 78 §. — 3) S:n 16 p. tammik. 179 §. — 
4) S:n 27 p. helmik. 578 §. — 5) S:n 13 p. maalisk. 714 §. — 6) S:n 2 p. huhtik. 844 §. — 
7) S:n 10 p. huhtik. 887 §. — 8) S:n 17 p. huhtik. 989 §. — 9) S:n 24 p. huhtik. 1 033 §. — 
10) S:n 4 p. syysk. 2 018 §. — n ) S:n 16 p. lokak. 2 342 §. — 12) S:n 16 p. lokak. 2 343 §. — 
13) S:n 23 p. lokåk. 2 387 §. — 14) Khn jsto 29 p. lokak. 6 080 §. — 15) Khs 30 p. lokak. 
2 508 §. — 16) S:n 6 p. marrask. 2 567 §. — 17) S:n 13 p. marrask. 2 621 §. 
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sihteeri A. A. Blomberg ja kiinteistötoimiston tonttiosaston päällikkö P. Hanste sekä tilin-
tarkastajaksi kaupunginkamreeri P. J. Björk ja varalle kiinteistötoimiston talo-osaston 
päällikkö U. J. Kallio 

Asunto-osuuskunta Nelikulma: apulaiskaupunginsihteeri A. A. Blomberg, kiin-
teistötoimiston tonttiosaston päällikkö P. Hanste, kiinteistötoimiston toimistopäällikkö 
J. A. Savolainen ja palkkalautakunnan toimiston päällikkö J. Ståhlberg sekä varalle 
apulaiskaupunginsihteeri A. I. L. Danielson ja kaupunginsihteeri E. J. Waronen 2); 

Asunto-oy. Vallilan pienasunnot n:o 1: asemakaava-arkkitehti B. A. K. Brunila, säh-
köasentaja L. R. Myllymäki ja kiinteistötoimiston toimistopäällikkö J. A. Savolainen sekä 
varalle kiinteistötoimiston tonttiosaston päällikkö P. Hanste ja palkkalautakunnan toi-
miston päällikkö J. Ståhlberg3); 

Asunto-osuuskunta Käpylä: apulaiskaupunginsihteeri A. A. Blomberg, kaupungin-
asiamies E. Elfvengren, kiinteistötoimiston tonttiosaston päällikkö P. Hanste ja apulais-
kaupunginarkkitehti V. T. Määttä sekä varalle apulaiskaupunginsihteeri A. I. L. Daniel-
son ja palkkalautakunnan toimiston päällikkö J. Ståhlberg 4); 

Asunto-osuuskunta Haapa: apulaiskaupunginsihteeri A. A. Blomberg, kaupungin-
asiamies E. Elfvengren ja kiinteistötoimiston tonttiosaston päällikkö P. Hanste sekä va-
ralle palkkalautakunnan toimiston päällikkö J. Ståhlberg ja apulaiskaupunginsihteeri 
T. S. Törnblom 5); 

Asunto-oy. Hauho: filosofian maisteri A. Alenius, kiinteistötoimiston tonttiosaston 
päällikkö P. Hanste ja kiinteistötoimiston toimistopäällikkö J. A. Savolainen sekä varalle 
apulaiskaupunginsihteeri T. S. Törnblom ja kansliasihteeri E. K. Uski6); 

Helsingin perheasunnot oy.: kiinteistötoimiston tonttiosaston päällikkö P. Hanste, 
pankinjohtaja A. V. I. Linturi ja insinööri V. I. Voionmaa 7); 

Helsingin kaupungin rakennusosakeyhtiö n:o 4: apulaiskaupunginsihteeri A. A. Blom-
berg, asemakaava-arkkitehti B. A. K. Brunila, toimistonhoitaja J. E. Janatuinen, kiin-
teistötoimiston toimistopäällikkö J. A. Savolainen ja kansliasihteeri E. K. Uski sekä varalle 
palkkalautakunnan toimiston päällikkö J. Ståhlberg ja apulaiskaupunginsihteeri T. S. 
Törnblom 8). 

Helsingin sokeaintalo-säätiön tilintarkastajaksi nimettiin9) kaupunginreviisori A. S. 
Törnqvist. 

Suomen matkat yhdistyksen hallintoneuvostoon toimikaudeksi 1947—48 valittiin10) 
kaupunginjohtaja E. Hj. Rydman ja varalle rahatoimenjohtaja E. von Frenckell. 

Sibelius-akatemian säätiön isännistöön toimikaudeksi 1947—52 valittiin n ) vt. Aho. 
Helsingin kansanteatteri oy:n johtokuntaan valittiin12) kaupungin edustajaksi kaupun-

ginjohtaja E. Hj. Rydman. 
Suomen messut osuuskunnan hallintoneuvoston jäseneksi valittiin13) kansakoulujen 

taloudenhoitaja P. B. J. Railo sekä varalle teknillinen johtaja R. J. M. Granqvist ja 
kaupunginhallituksen jäsen K. Y. Räisänen ja tilintarkastajaksi kaupunginkamreeri 
P. J. Björk ja varalle apulaiskaupunginkamreeri E. J. Jernström. 

Oy. Helsingin kyllästyslaitoksen johtokunnan jäseniksi päätettiin14) ehdottaa valitta-
vaksi teknillinen johtaja R. J. M. Granqvist ja yli-insinööri R. F. W. Lindbohm. 

Helsingin sotilaspiirin kutsuntalautakuntaan valittiin 15) kertomusvuoden asevelvolli-
suuskutsuntaa varten everstiluutnantti A. A. Wansen ja kaartinkapteeni A. A. Leander. 

Asukkaanottolautakunta II:een valittiin16) maanluovuttajia edustavaksi jäseneksi 
kiinteistötoimiston toimistopäällikkö J. A. Savolainen ja varalle kaupungingeodeetti 
E. A. Salonen sekä muita kuin siirtoväkeen kuuluvia maansaajia edustavaksi jäseneksi 
levyseppä K. L. Forsman ja varalle asemamies F. A. Björkholm. 

Maanlunastuslautakunta. Kaupunginhallitus päätti16) esittää asutuslautakunnalle, 
että 8 maanlunastuslautakunta II:een valittaisiin maanluovuttajia edustavaksi jäseneksi 
kiinteistötoimiston toimistopäällikkö J. A. Savolainen ja varalle kaupungingeodeetti 
E. A. Salonen. 

Khs 13 p. marrask. 2 625 §. — 2) S:n 20 p. marrask. 2 703 §. — 3) S:n 20 p. marrask. 
2 704 §. — 4) S:n 20 p. marrask. 2 705 §. — 5) S:n 20 p. marrask. 2 706 §. — 6) S:n 27 p. mar-
rask. 2 757 §. — 7) Khn jsto 3 p. jouluk. 6 218 §. — 8) Khs 18 p. jouluk. 2 924 §. — 9) S:n 20 
p. marrask. 2 696 §. — 10) S:n 23 p. tammik. 212 §. — n ) S:n 13 p. helmik. 470 §. — 12) S:n 13 
p. maalisk. 739 §. — 13) S:n 13 p. maalisk. 692 §. — 14) Khn jsto 5 p. marrask. 6 123 §. — 
15) Khs 19 p. kesäk. 1 524 §. — 16) S:n 16 p. tammik. 180 §. 
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Asutusneuvojan vaali. Merkittiin *) tiedoksi asutuslautakunnan valinneen asutusneu-
vojaksi v:ksi 1947 puheenjohtajansa, maatalousneuvos S. O. Österbergin. 

Ampuma-aseiden kaupan harjoittamista koskevat lausunnot. Vallilan rauta oy:n2), Oy. 
Tikkamyynti ab:n 3) ja Oy. Tikka-export ab:n 3) anomusten johdosta, jotka koskivat 
oikeutta harjoittaa ampuma-aseiden kauppaa, kaupunginhallitus päätti poliisilaitokselle 
ilmoittaa, ettei sillä ollut mitään huomauttamista anomusten johdosta, mutta että sillä 
ei ollut aineistoa, minkä nojalla se voisi arvostella kysymystä siitä, vaatiiko paikkakunnan 
tarve mainitunlaisen kaupan jatkamista ja ovatko hakijat sopivia sitä harjoittamaan, 
mistä asiasta poliisilaitoksella lienee suuremmat edellytykset antaa lausunto. 

Kiinteän omaisuuden hankkimista koskeva lausunto. Uudenmaan läänin lääninhalli-
tukselle annettavassa lausunnossaan kaupunginhallitus päätti4) puoltaa insinööri S. A. 
Forsbergin anomusta saada hankkia itselleen Degerögärd nimisestä tilasta ostamansa n. 
2 390 m2:n suuruinen alue. 

*) S:n 6 p. helmik. 385 §. — 2) S:n 8 p. toukok. 1 069 § ja 7 p. elok. 1 819. §. — 3) S:n 23 
p. lokak. 2 378 §. — 4) S:n 13 p. helmik. 453 §. 


