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mään toimenpiteisiin valaistuksen uudelleenjärjestämiseksi ja tarkoitusta varten myön-
nettiin 160 000 mk teknillisten laitosten pääluokan lukuun Sähkölaitos kuuluvista kau-
punginhallituksen käyttövaroista. Liikennelaitoksen lautakuntaa päätettiin kehoittaa 
suorittamaan sille kuuluvat työt asianomaista työmäärärahaa käyttäen. Lisäksi kaupun-
ginhallitus päätti kehoittaa yleisten töiden lautakuntaa harkitsemaan määrärahan otta-
mista torin muuta järjestelyä varten v:n 1950 lisätalousarvioehdotukseensa, jos sellainen 
laaditaan, tahi v:n 1951 talousarvioehdotukseensa. 

Kaupunginhallitus päätti1), että Ison Puistotien jatkeelle asennetaan 10 valopistettä 
puupylväitä ja ilmajohtoja käyttäen sekä että kustannukset, noin 80 000 mk, suoritetaan 
tuloa tuottavien pääomamenojen pääluokan lukuun Sähkölaitos kuuluvasta määrärahasta 
Katuvalaistus. 

Kaupunginhallitus päätti2) Puistolan kiinteistönomistajain yhdistyksen anomuksen 
johdosta kehoittaa sähkölaitosta, niin pian kuin tilanne sallii, ryhtymään toimenpiteisiin 
Puistolan alueen katuvalaistuksen järjestämiseksi määrärahojen sallimissa rajoissa. 

Merkittiin3) tiedoksi teknillisten laitosten lautakunnan ilmoitukset, että lautakunta 
oli hyväksynyt sähkölaitoksen toimenpiteen, jonka mukaan laitos oli marraskuun 30 p:nä 
1948 lunastanut Puistolan ja lähiympäristön sähköosuuskunnalta 2 muuntamoa ja pien-
jänniteverkon 1.8 milj. mk:n hinnasta, jonka jälkeen pääosa Puistolan alueesta kuului 
sähkölaitoksen jakelupiiriin sekä ettäj sähkölaitos, kun työvoimaa oli voitu ryhtyä lisää-
mään ja työtarpeiden saanti myös oli parantunut, voi vielä kertomusvuonna ryhtyä 
suorittamaan Puistolan tievalaistuksen parantamista. 

Vartiokylän ja Marjaniemen eräiden asukkaiden anottua katuvalaistuksen järjestä-
mistä siellä, kaupunginhallitus päätti 4) ilmoittaa anojille, että sähkölaitoksen käytettä-
vissä kertomusvuonna oli määräraha 170 valopistettä käsittävän katuvalaistussuunni-
telman toteuttamista varten Vartiokylässä ja että suunnitelman toteuttaminen oli jo 
aloitettu ja saataisiin kokonaan toteutetuksi kertomusvuoden syksynä sekä että Marjanie-
men katuvalaistuksen parantamiseen voitiin ryhtyä vasta sen jälkeen, kun Marjaniemen 
sähköosuuskunnan omistama jakeluverkko oli lunastettu kaupungille. 

15. Muut asiat 

Kaupungin väestön määrä. Merkittiin 5) tiedoksi tilastollisen päätoimiston kirjelmä, 
missä ilmoitettiin Helsingin kaupungin henkikirjoitetun väestön määrän tammikuun 1 
p:nä 1949 olleen 359 813. 

Rautatien rakentaminen Heinolan asemalta Heinolan kirkonkylään. Merkittiin 6) tie-
doksi rautatiehallituksen ilmoitus, että kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriö oli 
jättänyt esityksen rautatien rakentamisesta Heinolan asemalta Heinolan kirkonkylään 
huomioon ottamatta. 

Huopalahden— Ojakkalan yhdysrata. Helsingin kauppakamari oli esittänyt, että kaupun-
ginhallitus kääntyisi valtioneuvoston puoleen painostaen Huopalahden—Ojakkalan yh-
dysradan pikaisen toteuttamisen merkitystä sekä samalla ilmoittaisi, missä määrin kau-
punki olisi suostuvainen tarkistamaan aikaisemmin lupaamansa 7) avustuksen suuruutta. 
Kaupunginhallitus päätti8) satamalautakunnan ja kiinteistölautakunnan ehdotuksesta, 
että avustamisasiasta päättäminen jätetään siksi, kunnes kaupunginhallituksen asettama 
kaupungin ja valtionrautateiden keskinäisten rautatieasiain yhtenäistämistä suunnittele-
va komitea on saanut työnsä valmiiksi, minkä jälkeen avustuksen suuruus voidaan mää-
rätä ottamalla huomioon ehkä aikaansaadun yhtenäissopimuksen kohtuullisuus sekä 
radan merkitys kaupungille ja ne seikat, jotka saattavat antaa kaupungille aihetta kan-
nattaa rakennusyritystä rahallisesti. 

Uuden vuoden vastaanotto. Helsinki-seuralle myönnettiin 9) kaupunginhallituksen ylei-
sistä käyttövaroista 59 005 mk kertomusvuoden vastaanotosta Senaatintorilla aiheutu-
neiden kustannusten peittämiseksi. 

Helsingin ja sen ympäristön aluesuunnitelmaliiton avustaminen. Kaupunginhallitus 
päätti10), että liiton avustamista varten kertomusvuoden talousarvioon merkitty määrära-

i) Khs 1 p. jouluk. 2 954 §. — 2) S:n 13 p. tammik. 106 §. — 3) S:n 20 p. lokak. 2 476 §. — 4) S:n 
.5 p. toukok. 1 081 §. — 5) S:n 8 p. jouluk. 2 994 §. — 6) S:n 10 p. helmik. 331 §. — 7) Ks. v:n 1925 
ker t . s. 43. —8) Khs 12 p. toukok. 1 171 §. — 9) S:n 1 p. jouluk.2 920 §. —1 0) S:n 17 p. maalisk. 644 §. 
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ha 990 000 mk siirretään liiton käytettäväksi rahatoimistossa olevalle talousarvion ulko-
puoliselle tilille. 

Kansainvälinen ylioppilasvaihtotoiminta. Kaupunginhallituksen yleisistä käyttövarois-
ta myönnettiin 100 000 mk Suomen ylioppilaskuntien liitolle sen kesän aikana järjestä-
män kansainvälisen ylioppilasvaihtotoiminnan aiheuttamien menojen peittämiseksi. 

Ruotsinmaalaisten lasten vastaanotto. Helsingin Tukholmankomitealle myönnettiin 2) 
tilitystä vastaan kaupunginhallituksen yleisistä käyttövaroista 150 000 mk 25:n varhais-
iässä olevan ruotsinmaalaisen lapsen vastaanottamisesta aiheutuneisiin kuluihin. 

Turistikiertomatkat. Suomen matkatoimisto oy:n anottua avustuksen myöntämistä 
turistikiertomatkojen järjestämistä varten kaupunginhallitus päätti 3), että kaupunki 
korvaa yhtiölle turistimatkojen järjestämisestä kertomusvuonna mahdollisesti koituvan 
tappion 100 000 mk:aan saakka. Yhtiön sittemmin ilmoitettua tappion lopullisen 
määrän kaupunginhallitus myönsi4) yleisistä käyttövaroistaan 47 164 mk sen korvaa-
miseksi. 

Pohjoismaiden puutarhanäyttely. Kaupunginhallitus päätti 5) hylätä Pohjoismaiden 
puutarhanäyttelyn toimikunnan ulkoilmaravintolan rakentamista Mäntymäelle koskevan 
esityksen, mutta myöntää toimikunnalle yleisistä käyttövaroistaan 200 000 mk:n avus-
tuksen. Edelleen kaupunginhallitus päätti, että näyttelyä varten tarvittava alue saatiin 
elokuun 15 p:n ja syyskuun 30 p:n väliseksi ajaksi luovuttaa vuokravapaasti anojalle 
kiinteistölautakunnan esittämin ehdoin. 

Työtehoseuran avustaminen. Kaupunginhallitus päätti6) myöntää yleisistä käyttö-
varoistaan 350 000 mk Työtehoseuralle sen toimeenpaneman näyttelyn aiheuttaman tap-
pion peittämiseksi. 

Suomen työn liiton avustaminen. Suomen työn liitolta päätettiin7) tilata 200 kpl suomen-
kielisiä ja 50 kpl ruotsinkielisiä kirjemerkkiarkkeja sekä 2 000 suomenkielistä ja 1 000 
ruotsinkielistä kirjamerkkiä ja myönnettiin näiden hinnan maksamiseen 30 000 mk kau-
punginhallituksen yleisistä käyttövaroista. 

Eräiden julkaisujen painattaminen ja hankinta. Yleisjaosto päätti8) oikeuttaa hankinta-
toimiston suorittamaan v. 1948 julkaistun pesuoppaan ruotsinkielisestä painoksesta joh-
tuvat kustannukset varastotililtään sekä antamaan oppaan ruotsintamisen kaupungin-
kanslian kielenkääntäjän tehtäväksi. Samalla yleisjaosto päätti jättää oppaan jakamisen 
painatus- ja hankintatoimiston huolehdittavaksi. 

Kaupunginhallituksen yleisistä käyttövaroista myönnettiin 1 350 mk kaupunginkans-
liaan toimitetuista kuudesta kunnallisen keskustoimiston julkaisusta n:o XXIV 9 ) ; 
14 500 mk 10 kappaleesta teosta Maamme Suomi ja 10 kappaleesta teosta Finland illu-
strated esitetyn laskun maksamiseen10) sekä 6 588 mk kaupunginkanslialle tilatun Arkki-
tehti nimisen lehden ylipainoksen maksamiseen11). 

Kaupunginhallituksen yleisistä käyttövaroista myönnettiin12), niitä ylittäen 5 000 
mk Helsingin poliisiratsastajien toimittaman joululehden tilatun erän hinnan maksami-
seen. 

Kaupungin vaakunan käyttö. Silpa oy oikeutettiin13) myymään kaupungin vaakunalla 
varustettua pöytälippua. 

Sotilasmajoitus. Maistraatin pyydettyä kaupunginhallituksen lausuntoa majoituslauta-
kunnan laatimista, majoituskustannuksia koskevista laskelmista, kaupunginhallitus päät-
ti14) maistraatille annettavassa lausunnossaan pyytää, että v:n 1948 kahden viimeisen vuo-
sineljänneksen korvausmäärä 272 329 mk sekä v:n 1949 kolmen ensimmäisen vuosinel-
jänneksen korvausmäärä yhteensä 57 075 mk maksettaisiin rahatoimiston postisiirtotilille. 

Työasiainlautakunta. Kaupunginhallitus päätti15) oikeuttaa työasiainlautakunnan 
palkkaamaan itselleen sihteerin 10 000 mk:n palkkaeduin 7 kuukauden ajalta ja 1 000 
mk:n palkkaeduin 5 kuukauden ajalta vuodessa. Samalla kaupunginhallitus päätti, että 
sihteerin tehtävien hoito edellämainituin palkkaeduin saadaan antaa maisteri S. Seppälälle 
hänen oman virkansa ohella. 

!) Khs 9 p. kesäk. 1 404 §. — 2) S:n 24 p. helmik. 444 §. — 3) S:n 7 p. heinäk. 1 683 §. — 4) S:n 
13 p. lokak. 2 411 §. — 5) S:n 12 p. toukok. 1 185 §. — 6) S:n 4 p. elok. 1 791 §. — 7) Khn jsto 16 p. 
helmik. 5 229 § ja 12 p. lokak. 6 332 §. — 8) S:n 18 p. toukok. 5 692 §. — 9) S:n 28 p. syysk. 6 296 §. — 
10) S:n 23 p. marrask. 6 489 §. — " ) S:n 6 p. heinäk. 5 955 §. —1 2) S:n 12 p. tammik. 5 043 §. — 13) Khs 
29 p. jouluk. 3 178 §. — 14) S:n 20 p. tammik. 142 §, 31 p. maalisk. 742 §, 18 p. elok. 1 870 §, 17 p. mar-
rask. 2 771 ja 2 773 §. — l ö ) S:n 13 p. lokak. 2 397 §. 
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Talon Eteläranta 10 rakennustoimikunta. Kaupunginhallitus päätti1) nimetä talon 
Eteläranta 10 rakennustoimikuntaan asemakaava-arkkitehti V. Tuukkasen. 

Oy. Hiekka. Kaupunginhallitus päätti2) valtuuttaa varatuomari E. Elfvengrenin edus-
tamaan kaupunkia Oy. Hiekan ylimääräisessä yhtiökokouksessa toukokuun 7 p:nä ja 
kehoittaa häntä äänestämään yhtiön johtokunnan isännöitsijäksi kaupunginmetsän-
hoitaja E. E. Erkkilää sekä vakinaisiksi jäseniksi kaupunginlakimies E. Cavoniusta, kau-
pungininsinööri A. Linnavuorta ja katurakennuspäällikkö V. Starckia sekä varalle vara-
tuomari R. Parviaista ja apulaiskaturakennuspäällikkö Y. Virtasta. Samalla kaupungin-
hallitus päätti antaa asiamiesosaston tehtäväksi ryhtyä toimenpiteisiin vuosihaasteen otta-
miseksi yhtiön velkojille ja yhtiön purkamiseksi. 

Oy. Aleksanterinkatu 16—18. Kaupunginhallitus päätti3) valtuuttaa varatuomari 
E. Elfvengrenin edustamaan kaupunkia Oy. Aleksanterinkatu 16—18 maaliskuun 12 
p:nä pidettävässä ylimääräisessä yhtiökokouksessa sekä kehoittaa häntä äänestämään 
yhtiön johtokunnan varsinaisiksi jäseniksi kiinteistöjohtaja V. V. Salovaaraa, puheen-
johtajana, osastopäällikkö U. Kalliota ja varatuomari T. Törnblomia sekä varalle arkki-
tehti P. Hanstetta ja varatuomari E. Ruutua. Edelleen kaupunginhallitus päätti kehoittaa 
kaupungin asiamiestä yhtiökokouksessa päättämään yhtiön purkamisesta ja vuosihaas-
teen ottamisesta yhtiön velkojille. Samalla kaupunginhallitus päätti antaa asiamisosaston 
tehtäväksi tehdä johtokunnan vaihdoksesta ilmoituksen kaupparekisteriin. Vielä kaupun-
ginhallitus päätti, muuttaen tammikuun 20 p:nä tekemäänsä päätöstä, hyväksyä toimen-
piteen, jonka mukaan omistusoikeus taloon ja tonttiin Eteläranta 10 ja puheenaolevan 
yhtiön osakkeisiin siirtyy sopimuskumppaneille maaliskuun 1 p:nä. 

Oy. Lasipalatsi ab. Kaupunginhallitus päätti4) valtuuttaa varatuomari E. Elfvengrenin 
edustamaan kaupunkia Oy. Lasipalatsi ab:n ylimääräisessä yhtiökokouksessa tammi-
kuun 15 p:nä ja kehoittaa häntä yhtiökokouksessa äänestämään yhtiön johtokuntaan 
kiinteistönjohtaja V. V. Salovaaraa, arkkitehti P. Hanstetta, osastopäällikkö U. Kalliota, 
varatuomareita E. Ruutua ja T. Törnblomia varsinaisiksi jäseniksi sekä osastosihteeri 
O. Christiansenia ja varatuomari O. Seppää varajäseniksi, niin myös päättämään yhtiön 
toiminnan lopettamisesta ja vuosihaasteen ottamisesta yhtiön velkojille sekä yhtiön omis-
taman lasipalatsirakennuksen myymisestä Helsingin kaupungille 600 000 mk:n kauppa-
hinnasta5). Lisäksi kaupunginhallitus päätti antaa asiamiesosaston tehtäväksi ryhtyä 
toimenpiteisiin yhtiön purkamiseksi yhtiön entisten osakkeenomistajien kustannuk-
sella. 

Jäsenten valitseminen asunto-osakeyhtiöiden ja -osuuskuntien johtokuntiin ja hallituksiin 
sekä niiden tilintarkastajain valitseminen. Niiden asunto-osakeyhtiöiden ja -osuuskuntien 
johtokuntiin ja hallituksiin, joissa kaupungilla oli osakkeita tai osuuksia tai joille se oli 
myöntänyt lainoja, sekä niiden tilintarkastajiksi valittiin tai ehdotettiin valittavaksi seu-
raavat henkilöt: 

Asunto-oy. Stenbäckinkatu 18—20: pääkonsuli E. Hirvonen ja filosofian maisteri 
V. Kaukoranta6); 

Asunto-oy. Savila: varatuomari A. Blomberg7); 
Asunto-oy. Sture: taloudenhoitaja A. Niemistö, varatuomarit J . Ståhlberg ja T. Törn-

blom sekä varalle arkkitehti P. Hanste ja tekniikan tohtori E. Salonen 8); 
Oy. virkamiesasuntola Apollonkatu 18: varatuomari A. Blomberg ja insinööri J. A. 

Savolainen sekä varalle varatuomari J . Ståhlberg9); 
Asunto-osuuskunta Haapa: varatuomarit A. Blomberg ja E. Elfvengren sekä arkkitehti 

P. Hanste ja varalle varatuomarit J. Ståhlberg ja T. Törnblom10); 
Asunto-osuuskunta Käpylä: varatuomarit A. Blomberg ja E. Elfvengren sekä arkki-

tehdit P. Hanste ja V. Määttä sekä varalle varatuomarit J . Ståhlberg ja T. Törnblom u ) ; 
Helsingin yleishyödyllinen asuntotuotanto oy: varajäseneksi arkkitehti P.Hanste12); 
Asunto-oy. Virkamiesasuntoja: varatuomari A. Blomberg, filosofian maisteri G. Brothe-

rus ja arkkitehti P. Hanste sekä varalle osastosihteeri O. Christiansen ja arkkitehti L. 
Pajamies 13); 

!) Khs 21 p. huhtik. 949 §. — 2) S:n 5 p. toukok. 1 067 §. — 3) S:n 10 p. maalisk. 559 §. — 4) S:n 
13 p. tammik. 104 §. — 5) Ks. tämän kert. s. 206. — 6) Khs 5 p. tammik. 49 §. — 7) S:n 20 p. tam-
mik. 154 §. — «) S:n 17 p. helmik. 380 §. — ·) S:n 17 p. helmik. 381 §. — 1 0) S:n 17 p. helmik. 387 §. — 

S:n 17 p. helmik. 388 §. —1 2) S:n 24 p. helmik. 463 §. — 1 3) S:n 10 p. maalisk. 556 §. 
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Ab. Áshaka: insinööri J. A. Savolainen ja varatuomarit J. Ståhlberg ja T. Törnblom x); 
Virkamiesasunto oy. Sampsantie 50: varatuomari A. Blomberg, osastosihteeri O. Chris-

tiansen ja arkkitehti P. Hanste2); 
Sosiaalinen Asuntotuotanto oy.: rahatoimenjohtaja E. v. Frenckell sekä maisteri J . 

Someri tilintarkastajaksi3); 
Asunto-oy. Raisiontie 4, Asunto-oy. Raisiontie 6 ja Asunto-oy. Raisiontie 8: apulais-

kaupunginsihteeri A. Blomberg ja kiinteistötoimiston tonttiosaston apulaispäällikkö 
K. Pettinen perustajajäseniksi, varatuomarit A. Blomberg ja T. Törnblom, arkkitehti 
P. Hanste, diplomi-insinööri K. Pettinen ja kiinteistöjohtaja V. V. Salovaara hallituksen 
varsinaisiksi jäseniksi sekä varalle osastosihteeri O. Christiansen ja arkkitehti L. Pajamies 
ynnä tilintarkastajiksi reviisorit A. Nisonen ja Y. Vehmersalo varamiehinään reviisori 
N. Puisto ja kamreeri Hj. Storkáll4); 

Asunto-oy. Poisto: Arkkitehti P. Hanste, diplomi-insinööri J . Savolainen ja varatuo-
mari T. Törnblom sekä varalle varatuomarit E. Ruutu ja S. Hellevaara 5); 

Oma-asunto oy.: arkkitehti P. Hanste, varatuomarit T. Törnblom ja E. Uski sekä 
varalle varatuomari J. Ståhlberg ja arkkitehti V. Tuukkanen6); 

Maunulan pienasunnot oy. ja Maunulan kansanasunnot oy.: varatuomarit T. Törn-
blom ja K-E. Östenson, ensiksi mainitun yhtiön tilintarkastajiksi varatuomari E. 
Rönkä ja reviisori O. Viherheimo, varalle varatuomarit M. Luotonen ja E. Uski sekä Mau-
nulan kansanasunnot oy:n tilintarkastajiksi konttoripäällikkö S. Lehmus ja reviisori O. 
Viherheimo, ja varalle varatuomari M. Luotonen sekä konttoripäällikkö E. Vuorela7);: 

Asunto-oy. Käpy: arkkitehti P. Hanste, varatuomarit J. Ståhlberg ja E. Uski sekä 
varalle varatuomari T. Törnblom ja isännöitsijä A. Valta 8); 

Asunto-oy. Virkamiesasunto ja Sampsantie 40: arkkitehdit P. Hanste ja V. Määttä 
sekä varatuomari J. Ståhlberg ja varalle arkkitehti L. Pajamies sekä varatuomari E. 
Uski9); 

Asunto-oy. Vallilan pienasunnot n:o 2: arkkitehti P. Hanste, sähköasentaja L. Mylly-
mäki ja insinööri J. A. Savolainen sekä varalle arkkitehti L. Pajamies ja varatuomari 
J. Ståhlberg10); 

Asunto-osuuskunta Käpylä: varatuomarit A. Blomberg ja E. Elfvengren sekä arkki-
tehdit P. Hanste ja V. Määttä ynnä varalle varatuomarit J. Ståhlberg ja T. Törnblom11); 

Asunto-osuuskunta Haapa: varatuomarit A. Blomberg ja E. Elfvengren sekä arkki-
tehti P. Hanste ynnä varalle varatuomarit J. Ståhlberg ja T. Törnblom12); 

Asunto-oy. Tyyni: varatuomarit A. Blomberg ja T. Törnblom sekä arkkitehti P. 
Hanste ja varalle arkkitehti L. Pajamies sekä tuomari J. Ståhlberg13); 

Asunto-oy. Aito: arkkitehti P. Hanste ja varatuomarit T. Törnblom ja E. Uski sekä 
varalle arkkitehti L. Pajamies ja varatuomari J. Ståhlberg14); 

Asunto-oy. Vallilan Pienasunnot n:o 1: arkkitehti P. Hanste, sähköasentaja L. Mylly-
mäki ja insinööri J. A. Savolainen sekä varalle varatuomari J. Ståhlberg ja arkkitehti 
V. Tuukkanen 15); 

Asunto-oy. Sammatti: toimistonhoitaja E. Janatuinen, insinööri J. A. Savolainen ja 
varatuomari E. Uski sekä varalle varatuomari A. Blomberg ja arkkitehti P. Hanste ynnä 
tilintarkastajaksi reviisori O. Viherheimo ja varalle osastopäällikkö U. Kallio16); 

Asunto-oy. Hauho: maisteri A. Alenius, arkkitehti P. Hanste ja diplomi-insinööri 
J. A. Savolainen sekä varalle varatuomarit T. Törnblom ja E. Uski17); 

Asunto-osuuskunta Voitto: arkkitehti P. Hanste, diplomi-insinööri J. A. Savolainen 
ja varatuomari J. Ståhlberg sekä varalle varatuomari A. Blomberg ja arkkitehti L. Paja-
mies 18); 

Helsingin perheasunnot oy.: osastosihteeri O. Christiansen, osastopäällikkö U. Kallio 
ja arkkitehti L. Pajamies19); 

Helsingin kaupungin rakennus oy. n:o 4: varatuomari A. Blomberg, arkkitehti P. 

!) Khs 23 p. maalisk. 677 §. — 2) S:n 7 p. huhtik. 821 §. — 3) S:n 7 p. huhtik. 831 §. — 4) S:n 4 p . 
elok. 1 805 §. ja 29 p. jouluk. 3 140 §. — 5) S:n 25 p. elok. 1 976 §. — 6) S:n 20 p. lokak. 2 465 §. — 
7) S:ti 20 p. lokak. 2 473 §. — 8) S:n 27 p. lokak. 2 555 §. — 9) S:n 27 p. lokak. 2 563 §. —1 0) S:n 3 p . 
marrask. 2 641 §. — l l ) S:n 3 p. marrask. 2 646 §. — 12) S:n 3 p. marrask. 2 647 §. —1 3) S:n 3 p. mar-
rask. 2 654 §. —14) S:n 10 p. marrask. 2 712 §. —")- S:n 10 p. marrask. 2 716 §. —1 6) S:n 24 p. mar-
rask. 2 878 §.—1 7) S:n 1 p. jouluk. 2 934 §. —18) S:n 15 p. jouluk. 3 078 §. —1 9) S:n 22 p. jouluk. 
3 136 §. 
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Hanste, kunnallisneuvos J. E. Janatuinen, diplomi-insinööri J. A. Savolainen ja vara-
tuomari E. Uski sekä varalle varatuomarit J . Ståhlberg ja T. Törnblom1); 

Vallilan asunto-osuuskunta: varatuomari A. Blomberg, arkkitehti P. Hanste ja osasto-
päällikkö U. Kallio sekä varalle arkkitehti L. Pajamies ja varatuomari J . Ståhlberg 2); 

Asunto-oy. Susitie 18—28: Kaupunginhallitus päätti, ettei se nimeä edustajaansa yh-
tiön hallitukseen, eikä valitse tilintarkastajaa tai hänen varamiestään 3). 

Espoon kunnan kiinteän omaisuuden arviointi. Kaupunginhallitus päätti 4) valita 
kaupungin puolesta arviomiehiksi arkkitehti P. Hansteen ja tekniikan tohtori E. Salo-
sen. 

Helsingin ja sen ympäristön aluesuunnitelmaliiton valtuuskunta. Kaupunginhallitus 
päätti valita 5) varatuomari E. Elfvengrenin edustamaan kaupunkia Helsingin ja sen 
ympäristön aluesuunnitelmaliiton vuosikokouksessa huhtikuun 29 p:nä ja kehoittaa 
häntä äänestämään yhdistyksen valtuuskuntaan kaupungin puolesta seuraavia henkilöitä: 
varatuomari L. Ahva, apulaisasemakaava-arkkitehti B. Aminoff, rahatoimenjohtaja 
E. v. Frenckell, teknillinen johtaja R. Granqvist, opetus- ja sairaala-asiain johtaja P. 
Railo, kiinteistöjohtaja V. V. Salovaara ja kiinteistötoimiston päällikkö J. A. Savolainen, 
katurakennuspäällikkö W. Starck ja asemakaava-arkkitehti V. Tuukkanen sekä varalle 
apulaiskaupunginsihteeri A. Blomberg, arkkitehti P. Hanste, kaupungininsinööri A. 
Linnavuori, arkkitehti L. Pajamies, diplomi-insinööri K. Pettinen, apulaiskaupungin-
sihteeri T. Törnblom, kaupunginsihteeri E. Waronen, apulaiskaturakennuspäällikkö 
Y. Virtanen ja kunnallissihteeri U. Väre. 

Ilmatorjuntapattereiden poistaminen. Puolustusministeriön ilmoitettua, että se oli 
nimennyt edustajansa ilmatorjuntapattereiden poistamista käsittelevään neuvottelu-
kuntaan kaupunginhallitus päätti6), muuttaen aikaisempaa päätöstään7), nimetä kau-
pungin edustajiksi mainittuun neuvottelukuntaan kaupunginmetsänhoitaja E. E. Erk-
kilän, kaupunginpuutarhuri S. Schalinin ja asemakaava-arkkitehti V. Tuukkasen sekä 
kehoittaa museolautakuntaa kiireellisesti nimeämään yhden edustajan neuvottelukuntaan. 
Sen ohessa kaupunginhallitus päätti, että neuvottelukunnan jäsenille saadaan kaupungin 
varoista suorittaa samat palkkiot kuin kaupungin asettamien komiteain jäsenille ja että 
neuvottelukunta saa ottaa itselleen sihteerin, jonka palkkio myös suoritetaan kaupungin 
varoista. Edelleen päätettiin kaupunginmetsänhoitaja Erkkilää kehoittaa huolehtimaan 
siitä, että neuvottelukunta kutsutaan koolle ja että se valitsee itselleen puheenjoh-
tajan. 

Helsingin sokeaintalo-säätiö. Huoltotoimen toimitusjohtaja A. Asteljoki ja apulaiskau-
punginsihteeri A. Blomberg määrättiin 8) Helsingin sokeaintalo-säätiön hallitukseen edel-
leen 3-vuotiskaudeksi 1950—52, tilintarkastajaksi määrättiin 9) kaupunginreviisori S. 
Törnqvist v:ksi 1950. 

Helsingin sokeaintalo-säätiön toimintakertomus v:lta 1948 merkittiin10) tiedoksi. 
Suomalainen ooppera oy:n hallintoneuvostoon v. 1950 alkavaksi 3-vuotiskaudeksi 

päätettiin määrätä11) päätoimittaja L. Aho. 
Suomen messut osuuskunnan hallintoneuvoston jäseneksi valittiin12) rahatoimenjoh-

taja E. v. Frenckell ja varalle teknillinen johtaja R. Granqvist sekä opettaja H. Meltti 
ynnä tilintarkastajiksi apulaiskaupunginkamreeri E. Jernström ja varalle apulaiskaupun-
ginkamreeri Hj. Storkäll. 

Kasvatusopillisen kirjasto- ja lukusalisäätiön hallituksen jäseneksi toimikaudeksi 
1949—51 valittiin13) opetus- ja sairaala-asiainjohtaja P. Railo ja varalle apulaiskaupun-
ginsihteeri A. Blomberg. 

Ammattilääketieteen tutkimussäätiön hallitukseen alkavaksi 3-vuotiskaudeksi päätettiin 
määrätä 14) kaupunginlääkäri T. W. Wartiovaara. 

Suomen liikemiesten kauppaopiston hallitukseen valittiin15) kaupunginjohtaja E. Ryd-
man ja varalle apulaiskaupunginsihteeri A. Blomberg. 

Kemian keskusliiton ja sen tukirahaston hallituksen jäseneksi päätettiin ehdottaa16) 
valittavaksi kaasulaitoksen toimitusjohtaja O. Tammenoksa. 

Khs 22 p. jouluk. 3 141 §. — 2) S:n 29 p. jouluk. 3 191 §. — 3) S:n 25 p. toukok. 1 284 §. — 4) S:n 
13 p. tammik. 89 §. — 5) S:n 13 p. huhtik. 881 §. — 6) S:n 15 p. syysk. 2 110 §. — 7) Ks. v:n 1947 kert. 
I osan s. 125. — 8) Khs 17 p. marrask. 2 825 §. — 9) S:n 17 p. marrask. 2 826 §. —10) S:n 12 p. toukok. 
1 151 §. — S:n 20 p. lokak. 2 501 §. — 1 2) S:n 17 p. helmik. 371 §. —13) S:n 20 p. tammik. 184 §.— 
14) S:n 3 p. marrask. 2 678 §. —1 5) S:n 18 p. elok. 1 899 §. —1 6) Khn jsto 16 p. maalisk. 5 361 §. 



256 2. Kaupunginhallitus 

Helsingin sotilaspiirin kutsuntalautakuntaan päätettiin1) kaupungin edustajaksi valita 
eversti A. Wansen. 

Ampuma-aseiden ja -tarpeiden kauppa. Y. Suomaa oy:n anomuksen johdosta saada 
harjoittaa ampuma-aseiden ja -tarpeiden kauppaa, kaupunginhallitus päätti 2) poliisi-
laitokselle ilmoittaa, ettei sillä ollut mitään huomauttamista anomuksen johdosta. 

!) Khs 16 p. kesäk. 1 471 §. — 2) S:n 31 p. maalisk. 741 §. 


