
2. Kaupunginhallit as 

johtokuntia sekä virastoja ja laitoksia keho-
tettiin suunnittelemaan vastainen toimintan-
sa mahdollisuuksien mukaan taloussuunni-
telmassa esitettyjen näkökohtien ja taloudel-
listen edellytysten puitteissa (19.10. 2821 §). 

Kaupungin v:n 1966 tilinpäätös päätettiin 
hyväksyä (6.4. 1005 §). 

Kaupungin v:n 1967 ja 1968 talousarvion ja 
tilisäännön määräysten noudattamista koske-
vat kiertokirjeet päätettiin lähettää kaikille 
lauta- ja johtokunnille, virastoille ja laitok-
sille sekä rakennustoimikunnille (4.1. 29 §, 
21.12. 3473 §). 

Kaupungin v:n 1968 talousarvioehdotuksen 
käsittelyjärjestystä koskeva ilmoitus merkit-
tiin tiedoksi (24.8. 2270 §). 

Vuoden 1968 talousarvioehdotuksen laati-
mista koskevat ohjeet päätettiin lähettää 
kaikille lauta- ja johtokunnille sekä virastoille 
ja laitoksille (2.3. 666 §). 

Talousarvio- ja laskentajärjestelmien yhden-
mukaistamista koskeva aloite päätettiin tehdä 
kunnallisille keskusjärjestöille yhteisesti Es-
poon kauppalan ja Helsingin maalaiskunnan 
kanssa (9.3. 730 §). 

Rahoitustasetta, tilien asemaa ja talousarvion 
toteutumista koskevat ilmoitukset merkittiin 

tiedoksi (4.1. 26 §, 11.5. 1377 §, 10.8. 2124 §, 
9.11. 3037 §, 7.12. 3331 §, yjsto 30.5. 6117 §, 
5.9. 6715 §, 3.10. 6924 §). 

Väestön määrä. Merkittiin tiedoksi tilas-
tollisen päätoimiston ilmoitus, että Helsingin 
kaupungin henkikirjoitettu väestö oli 1.1. 
1967 yht. 516 472 henkilöä, joista Suomen 
kansalaisia 512 996 henkilöä ja ulkomaiden 
kansalaisia 3 476 henkilöä (31.8. 2364 §). 

Takaussitoumus. Rahatoimiston ilmoituk-
sen mukaan oli rakennusviraston ent. lakaisija 
Pentti Haapalainen syyllistynyt väärinkäy-
töksiin erästä huoltokassalle annettavaa ta-
kaussitoumusta koskevassa asiassa. Yleis-
jaosto kehotti asiamiestoimistoa tekemään 
asiasta rikosilmoituksen ja vaatimaan mah-
dollisessa oikeudenkäynnissä asianomaiselle 
rangaistusta sekä hänen tuomitsemistaan 
korvaamaan kaupungille kaupungin saatava 
ja asiasta aiheutuneet kulut (yjsto 12.9. 
6779 §). 

Jäsenmaksu. Suomen Kaupunkiliitolle pää-
tettiin suorittaa kertomusvuoden jäsenmak-
suna 251 935 mk sekä ilmoittaa samalla, että 
v:n 1966 henkikirjoituksen mukaan kaupun-
gin asukkaista oli Suomen kansalaisia 
503 870 henkilöä (yjsto 17.1. 5121 §). 

12. Muut asiat 

Suomen itsenäisyyden 50-vuotisjuhlallisuu-
det. Kaupunginhallitus päätti , 

että kaupunki suorittaa jäähallin luovut-
tamisesta Suomen itsenäisyys juhlavuoden 
1967 neuvottelukunnan käyttöön itsenäisyys-
juhlavuoden valtakunnallisen pääjuhlan jär-
jestämistä varten Jääkenttäsäätiölle 15 000 
mk:n suuruisen kokonaiskorvauksen, 

että rakennusvirastoa kehotetaan huoleh-
timaan kaupungin kustannuksella anomuk-
sen mukaisesti tervapatojen hankkimisesta, 
jäähallin sisäkoristelun suorittamisesta enin-
tään 6 000 mk:n suuruisin kustannuksin, jää-

hallin koripallokentän kääntöpuolen maalaa-
misesta, jäähallin lavasteiden yms. rakenta-
mista varten tarvi t tavan puutyöryhmän luo-
vuttamisesta ja valonheittimien hankkimi-
sesta jäähallia varten, 

että rakennusvirastoa kehotetaan järjes-
tämään juhlaliputus 6.12. Mannerheimintiellä 
Erot tajal ta Messuhallille, Aleksanterinkadul-
la Mannerheimintieltä Senaatintorille, Pit-
källäsillalla ja Siltasaarenkadulla Pitkältäsil-
lalta Hämeentielle, 

että rakennusvirastoa kehotetaan huoleh-
timaan tilapäisten rakennelmien ym. poista-
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misesta jäähallista viimeistään 7.12. jäähallin 
johdon antamien lähempien ohjeiden mukai-
sesti, 

että neuvottelukuntaa pyydetään sopi-
maan suomenkielisten kansakoulujen johto-
kunnan kanssa kansakoulujen käyttämisestä 
harjoituspaikkana ja ruokailun järjestämi-
sestä kansakouluissa sekä 

että yleis jaosto oikeutettiin päättämään 
missä laajuudessa ilotulitus kaupungin kus-
tannuksella järjestettäisiin (19.10. 2819 §). 

Itsenäisyyspäivän juhlavalaistus päätettiin 
kertomusvuonna järjestää muutoin kaupun-
ginhallituksen v. 1957 tekemän päätöksen 
mukaisesti paitsi että kaupungin omistamien 
niiden rakennusten ikkunoihin, joiden julki-
sivut ovat Kauppatorille ja Senaatintorille 
päin, järjestetään juhlavalaistus itsenäisyys-
päivän iltana klo 18—21 väliseksi ajaksi 
(16.11. 3094 §). 

Kansalais j uhlan j är j estely toimikunnalle 
myönnettiin 2 000 mk:n suuruinen avustus 
itsenäisyyspäivänä klo 14 järjestettävää kan-
salaisjuhlaa varten. Juhlapaikan kukkakoris-
telu päätettiin suorittaa kaupungin kustan-
nuksella (yjsto 4.12. 7448 §). 

Helsingin Yliopiston Ylioppilaskunnalle 
myönnettiin 2 000 m.k:n avustus itsenäisyys-
juhlaviikon järjestämistä varten aikana 28. 
11.—6.12. (yjsto 14.11. 7285 §). Lisäksi 
yleis jaosto päätti, että kaupungin kustan-
nuksella saatiin Senaatintori koristaa terva-
padoin ja havupylväin 6.12. klo 18 järjestet-
tävää kansalaisjuhlaa varten ja järjestää 
puhujakoroke sekä valonheittimet puhujaa 
ja kuoronjohtajaa varten Tuomiokirkon por-
taille. Ylioppilaskuntien käyttöön päätettiin 
vielä korvauksetta luovuttaa 50 Suomen lip-
pua tankoineen ja kantohihnoineen (yjsto 
28.11. 7368 §). 

B-messuhallin koristelusta v:n 1966 itse-
näisyyspäivän kansalaisjuhlaa varten aiheu-
tunut lasku päätettiin suorittaa kaupungin 
varoista (yjsto 10.1. 5066 §). 

Uudenvuoden vastaanottotilaisuuden järjes-
tämisestä 31.12.1966 aiheutuneita kustan-

nuksia varten myönnettiin Helsinki-Seuralle 
1 883 mk (yjsto 7.2. 5271 §). 

Helsingin sotilaspiirin kutsuntalautakun-
taan kertomusvuoden kutsuntaa varten valit-
tiin kaupungin edustajaksi ajaksi 1.—21.9. 
huoltotark. Arvo Onnismaa, varalle apul. 
joht. Aarne Lampinen sekä ajaksi 22.9.— 
13.10. huoltotark. Eero Suojasalmi, varalle 
huoltotark. Heikki Gröndahl. Palkkalauta-
kunnalle päätettiin esittää, että em. henki-
löille myönnettäisiin täydet palkkaedut heille 
ko. tarkoitukseen myönnetyn virkavapauden 
ajalta (24.8. 2269 §). 

Suomen Messusäätiön hallitukseen 30.6.1968 
päättyväksi toimikaudeksi valittiin vs. apul. 
kaup.joht. Aatto Väyrynen edesmenneen 
apul.kaup.joht. Juho Kivistön tilalle ja va-
ralle apul.kaup.joht. Aarre Loimaranta (8.6. 
1725 §). 

Työterveyssäätiön hallitukseen valittiin 
kaup.lääk. Olavi Kilpiö 3-vuotiskaudeksi 
1968—1970 (28.12. 3547 §). 

Kunnallisen Terveydenhoitoyhdistyksen vuo-
sikokoukseen määrättiin kaupungin edusta-
jaksi kaup.lääk. Olavi Kilpiö (yjsto 4.4. 
5688 §). 

Helsingin yliopistollisen keskussairaalan 
ruotsinkielisten sairaalaosastojen johtokuntaan 
ehdotettiin valittavaksi kauppat.lis. Ingvar 
Melinin henkilökohtaiseksi varajäseneksi lää-
ket.lis. Stig Rosengård (1.6. 1652 §). 

Helsingin Lastenlinnan kuntainliiton Hitto-
hallitukseen v:ksi 1968 päätettiin ehdottaa 
kaup.lääk. Olavi Kilpiö ja toim.joht. Reino 
Oksanen sekä v:ien 1967 ja 1968 hallinnon ja 
tilien tarkastusta toimittamaan rev. Lassi 
Lappalainen ja varalle rev. Hemmo Arjanne 
(30.11. 3255 §). 

Ars-näyttelyn näyttelylautakuntaan nimet-
tiin kaupungin edustajaksi taideasiain siht. 
Marja-Liisa Bell (23.11. 3189 §). 

Vuosaari-Säätiön hallintoa ja tilejä tarkas-
tamaan määrättiin kaupungin edustajana 
apul.rev. Sirkka Keskitalo toistaiseksi ja kun-
nes toisin määrätään (24.8. 2260 §). 
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Finlands Svenska Söndagsskolförbund -ni-
misen yhdistyksen ylläpitämän vanhainkodin 
johtokuntaan kaupungin edustajaksi nimet-
tiin apul.joht. Ensio Lundell, varalle f il. 
maist. Vi van Juthas sekä tilintarkastajaksi 
apul.rev. Ulla Haaparinne ja varalle apul. 
rev. Sirkka Keskitalo (7.12. 3328 §). 

Jäsenten valitseminen eri johtokuntiin. Kau-
punginhallitus valitsi kaupungin edustajiksi 
jäsenet ja tilintarkastajat sellaisten yhdistys-
ten, säätiöiden ja laitosten johtokuntiin ym., 
joiden hallintoelimiin lain, asetuksen tai 
sääntöjen perusteella on valittava kaupungin 
edustaja. Ks. kunnalliskalenteria ao. laitok-
sen nimen kohdalta. 

Jäsenten ja tilintarkastajien valitseminen 
niiden asunto-osakeyhtiöiden ja -osuuskuntien 
johtokuntiin ja hallituksiin, joissa kaupungilla 
on osakkeita tai osuuksia tai joille se on myön-
tänyt lainoja, ks. kunnalliskalenteri s. 474— 
483. 

Edustajien valitseminen asunto-osakeyhtiöi-
den ym. yhtiökokouksiin. Seuraavien yhtiöi-
den, joissa kaupungilla oli osakkeita tai joille 
se oli myöntänyt lainaa, kokouksiin määrät-
tiin kaupungin edustaja: Osakeyhtiö Antin-
katu 39 (yjsto 14.2. 5337 §); Asunto-oy Ar-
kadiankatu 20 (yjsto 21.2. 5390 §, 12.12. 
7519 §); Bostadsaktiebolaget Brändö Domus 
(yjsto 14.3. 5525 §, 12.12. 7518 §); Asunto-oy 
Böhlenkatu 4 (yjsto 24.1. 5194 §); Ab Fred 
(yjsto 14.2. 5337 §, 31.10. 7201 §); Asunto-oy 
Fredrikinkatu 38 (yjsto 7.2. 5298 §); Ab 
Gräsviksgatan 5 (yjsto 28.2. 5427 §); Asunto-
oy Harjutori 6a (yjsto 7.3. 5463 §, 12.12. 
7517 §); Helsingin Kansanasunnot Oy 
(yjsto 7.3. 5469 §); Helsingin Perheasunnot 
Oy (yjsto 21.3. 5589 §, 19.12. 7570 §); Asunto-
oy Hämeentie 85—89 (yjsto 7.3. 5465 §); 
Oy Ilmola (yjsto 7.3. 5463 §); Asunto-oy 
Iso-Kaari 5 (yjsto 31.1. 5241 §); Asunto-oy 
Kaisaniemenkatu 3 (yjsto 7.3. 5466 §); 
Asunto-oy Kauppiaankatu 8—10 (yjsto 14.3. 
5525 §, 26.9. 6893 §); Asunto-oy Kuusitie 11 
(yjsto 14.3. 5525 §); Bostads Ab Leo Asunto 
Oy (yjsto 7.3. 5465 §); Malmin Liiketalo Oy 

(yjsto 21.2. 5389 §); Maunulan Kansanasun-
not Oy (yjsto 21.3. 5590 §, 31.10. 7198 §); 
Maunulan Pienasunnot Oy (yjsto 21.3. 
5590 §, 31.10. 7199 §); Asunto Oy Meche-
lininkatu 21 (yjsto 14.3. 5527 §, 12.12. 
7518 §); Bostads Ab Mejlans Asunto Oy 
(yjsto 31.1. 5239 §, 14.3. 5525 §, 12.12. 7518 §); 
Asunto-oy Merimiehenkatu 12 (yjsto 11.4. 
5735 §, 4.12. 7461 §); Oy Mielikki (yjsto 7.3. 
5463 §, 14.11. 7306 §); Asunto-oy Niittykatu 
12 (yjsto 11.4. 5734 §, 14.11. 7306 §); Asunto-
oy Oikokatu 11 (yjsto 31.1. 5240 §); Oy Ot-
sola (yjsto 21.3. 5592 §); Asunto-oy Rune-
berginkatu 17 (yjsto 21.2. 5391 §, 28.11. 
7408 §); Asunto-oy Sammatti (yjsto 2.5. 
5917 §, 28.11. 7405 §); Asunto-oy Sturenkatu 
23 (yjsto 14.2. 5337 §, 12.12. 7517 §); Asunto-
oy Sydväst (yjsto 28.3. 5643 §); Asunto-oy 
Syreeni (14.3. 5525 §); Asunto-oy Taimi-
Kiinteistö (yjsto 4.4. 5672 §); Asunto-oy 
Uusi Linjatalo (yjsto 28.3. 5643 §); Asunto-
osakeyhtiö »W.W.» (yjsto 21.2. 5391 §, 19.12. 
7563 §); Vanhojen Automiesten Asunto-oy 
(24.1. 5193 §, 7.3. 5464 §, 26.9. 6894 §, 21.11. 
7350 §); Asunto-oy Vesisäiliönkatu 25 (yjsto 
7.2. 5298 §); Asunto-oy Vilhovuori (yjsto 
7.2. 5298 §, 14.3. 5525 §); Asunto-oy Vi-
rola (yjsto 7.3. 5463 §, 14.11. 7306 §); Kiin-
teistö-osakeyhtiöt : H aavikkotie 12—18, 
Maunulan Kirkkomäki 1—3, Männikkötie 7, 
Pakilantie 12, Rajametsäntie 22—24, Sahan-
mäki ja Töyrytie 3—7 (yjsto 11.4. 5736 §, 
12.12. 7516 §); Fastighetsaktiebolaget Helios 
(yjsto 16.5. 6013 §, 31.10. 7200 §); Hiihtäjän-
tie 1 (yjsto 18.4. 5813 §); Hämeentie 31 
(yjsto 14.3. 5526 §); Hattulantie 5, Hämeen-
tie 122 ja Hämeentie 128, Karstulantie 6, 
Mäenlaskijantie 4, Sammatintie 7, Samma-
tintie 10, Usvatie 3 ja Vellamonkatu 17 
(yjsto 25.4. 5869 §, 19.12. 7564 §); Iso Roo-
bertinkatu 15 (yjsto 21.3. 5592 §, 3.10. 
6956 §); Jakomäentie 6 ja Jakomäentie 8, 
Kankaretie 7 (yjsto 19.12. 7569 §); Johto-
kivenkuja 1 ja Sunilantie 9 (yjsto 25.4. 
5869 §, 19.12. 7565 §); Jokiniementie 5 ja 
Kunnalliskodintie 6 (yjsto 21.3. 5589 §, 

371 



2. Kaupunginhall i t as 

19.12. 7566 §); Kaarelantie 86, Kanneltie 8, 
Näyttelijäntie 2, Ohjaajantie 11—13, Tola-
rintie 4 ja 8, Tolarintie 3—11 (yjsto 7.3. 
5468 §, 4.12. 7463 §); Kajaaninlinnantie 7, 
Korsholmantie 9, Myllymatkantie 6, Rust-
hollarintie 10, Yläkiventie 2, Yläkiventie 5, 
Yläkiventie 8 ja Yläkivi (yjsto 19.12. 7567 §); 
Kontulankaan 8, Kontulankuja 3, Kontu-
lankuja 5 ja Ostostie 5 (yjsto 18.4. 5812 §, 
12.12. 7520—7523 §); Koroistentie 17 (yjsto 
11.4. 5735 §, 4.12. 7465 §); Prinsessantie 4, 
Roihuvuoren tie 10, Siilitie 1, Siilitie 5, Siili-
tie 7, Siilitie 9, Siilitie 11—13, Tuhkimontie 
10 (yjsto 28.3. 5642 §, 12.12. 7497 §); Ruusu-
lankatu 7 (yjsto 28.2. 5427 §, 28.11. 7406 §); 
Siilitie 14 (yjsto 27.12. 7646 §); Ulappasaa-
rentie 2 (yjsto 20.6. 6312 §); Haaga III:n 
liikekeskus (yjsto 25.4. 5868 §); Tehdaskiin-
teistö Oy Kisällitalo (yjsto 25.4. 5870 §); 
Oy Abborfors (yjsto 28.3. 5648 §); Etelä-
Suomen Voima Oy (yjsto 21.3. 5611 §); Oy 
Helsingin Kyllästyslaitos (yjsto 11.4. 5750 §); 
Kemijoki Oy (yjsto 14.2. 5349 §, 21.3. 5610 §); 
Kiljavan Parantola Oy (yjsto 4.4. 5689 §, 
14.11. 7287 §); Oy Kisalämpö (yjsto 14.3. 
5528 §, 28.11. 7410 §); Oy Mankala (yjsto 
21.3. 5611 §); Palace Hotel Oy (yjsto 7.3. 
5467 §); Pohjolan Pesula Oy (26.10. 2906 §, 
yjsto 28.3. 5651 §, 19.12. 7556 §); Porintien 
Lämpökeskus (yjsto 28.2. 5427 §, 28.11. 
7407 §); Helsingin kaupungin Rakennus Oy 
n:o 4 (yjsto 28.3. 5641 §, 19.12. 7568 §); Suo-
men Kunnallisten Teurastamoiden Yhdistys 
(yjsto 2.5. 5911 §); Suomen Messut Osuus-
kunta (19.10. 2820 §, yjsto 7.3. 5458 §); Vih-
din Sähkö Oy (yjsto 24.10. 7111 §); Suomen-
linnan Liikenne Oy (yjsto 4.4. 5665 §); Suo-
men Luotonantajayhdistys (yjsto 4.4. 5664 §, 
4.12. 7435 §); Tapaturmantorjunta (yjsto 
28.11. 7382 §); Vantaanjoen ja Helsingin 
seudun vesiensuojeluyhdistys (16.2. 542 §); 
Teollisuuskeskus Oy (yjsto 21.3. 5591 §, 
28.11. 7409 §) ja Tuberkuloosiliitto (yjsto 
16.5. 6002 §). 

Kokouspalkkioiden suorittamista varten 
eräille kaupungin viranhaltijoille kaupungin 

edustajana toimimisesta eri yhtiökokouksissa 
myönnettiin yht. 1 858 mk. 

Lehtisaaren Huolto Oy :n yhtiöjärjestyksen 
hyväksyminen. Kaupunginhallitus päätti hy-
väksyä Lehtisaaren Huolto Oy:öön liitty-
mistä tarkoittavan yhtiösopimuksen yhtiö-
järjestyksineen esitetyssä muodossa kuiten-
kin siten muutettuna, että sopimuksen lo-
pusta poistetaan sanat »kaupunginhallituk-
sen valtuuttamina» ja ehdolla, että korttelin 
nro 30200 tontille n:o 1 rakennetaan seura-
kuntien toimesta nuorisokoti, johon kaupun-
gilla on oikeus tarvittaessa osoittaa asukkai-
ta, mikä ehto on sovittava siten, että viimeis-
tään yhtiösopimuksen tekemisen yhteydessä 
tehdään kaupungin ja seurakuntien välillä 
nuorisokodin rakentamisesta eri sopimus 
(9.2. 451 §). 

Yhtiöiden purkaminen ym. Aktiebolaget 
Gräsviksgatan 5 -nimisen yhtiön ilmoitettua 
yhtiön osakkaiden lukumäärän alenemisesta 
kahteen, kaupunginhallitus kehotti yhtiön 
hallituksessa olevia kaupungin edustajia 
huolehtimaan siitä, että ryhdyttäisiin kii-
reellisesti tarvittaviin toimenpiteisiin yhtiön 
purkamiseksi. Asiamiestoimistoa kehotettiin 
edustamaan kaupunkia yhtiön purkamiseksi 
pidettävissä yhtiökokouksissa. Sittemmin oi-
keutettiin vs. kaup. lakimies Jarl-Erik Kuhle-
felt edustamaan kaupunkia yhtiön omaisuu-
den säästön saavana osakkeenomistajana yh-
tiön kiinteistö- ym. varojen luovutuksessa 
sekä allekirjoittamaan luovutuskirjat, joilla 
luovutetaan kaupungille mm. 4. kaupungin-
osan korttelin n:o 166b tontti n:o 15 (1.6. 
1692 §, yjsto 12.12. 7515 §). 

Merkittiin tiedoksi, että Asunto Oy Teini-
mäki -nimisen velallisen nimi oli muutettu 
nimeksi Asunto Oy Teinitie 9—11 (7.12. 
3327 §). 

Väkijuomamyymälät. Kaupunginhallitus 
päätti puoltaa Alkoholiliike Oy:n hallinto-
neuvostolle annettavassa lausunnossaan Ete-
lä-Kaarelan väkijuomamyymälän sijoitta-
mista Kannelmäen ostokeskukseen raken-
nettavaan siipirakennukseen (7.9. 2439 §) 
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sekä Herttoniemen väkijuomamyymälän si-
joittamista tontilla Hiihtäjäntie 1 sijaitse-
vaan ostokeskukseen (14.6. 1871 §). 

Kannelmäen kansakoulun johtaja katsoi 
lääninhallitukselle jättämässään valituksessa, 
että väkijuomamyymälän sijoittaminen Kan-
nelmäen ostokeskukseen ei vastannut kau-
punginvaltuuston 5.4. tekemää päätöstä, jos-
sa ehdoksi oli asetettu, ettei mainittuja myy-
mälöitä sijoitettaisi kirkkojen eikä koulujen 
välittömään läheisyyteen. Kannelmäellä tu-
lisi myymälä sijaitsemaan kansakoulutonttia 
vastapäätä ja tontilla on lastentarha, -seimi 
ja kansakoulu. Valittajan mielestä päätös 
olisi kumottava em, kaupunginvaltuuston 
päätöksen vastaisena. Asiamiestoimisto to-
tesi lausunnossaan mm., että valituksenalai-
sessa päätöksessä oli kysymys ainoastaan lau-
sunnon antamisesta asiassa, jossa päätäntä-
valta on muilla kuin kaupungin elimillä, eikä 
lausunnon antaminen sisällä sellaista ratkai-
sua, johon voitaisiin hakea muutosta kunnal-
lisvalituksella. Kaupunginhallitus kehotti 
asiamiestoimistoa antamaan lääninhallituk-
selle sen pyytämän selityksen sekä esittä-
mään mainitsemillaan perusteilla valituksen 

jätettäväksi tutkittavaksi ottamatta, tai 
mikäli se tutkittaisiin, hylättäväksi (16.11. 
3113 §). 

Elinkeino-oikeudet. Kaupunginhallitus an-
toi viidessä tapauksessa myönteisen lausun-
non ulkomaalaisten anomuksista saada har-
joittaa elinkeinoa tai liiketoimintaa kaupun-
gissa (2.2. 343 §, 30.3. 944, 945 §, 18.5. 1458 §, 
21.9. 2567 §). 

Kolmesta liikkuvan kaupan harjoittamista 
koskevasta anomuksesta kaupunginhallitus 
antoi epäävän lausunnon, mutta puolsi romu-
kaupan harjoittamista koskevaa anomusta 
(26.1. 264, 265 §, 14.6. 1856 §, 14.9. 2504 

Ampuma-aseiden ja tarvikkeiden kauppa. 
Lääninhallitukselle annettavissa lausunnois-
saan kaupunginhallitus päätti ilmoittaa, ettei 
sillä ollut huomauttamista seuraavien henki-
löiden ja yhtiöiden anomuksista, jotka tar-
koittivat em. kaupan harjoittamista ja vas-
tuunalaisen hoitajan hyväksymistä: ase-
seppä Aarne Nurkkala (27.4. 1221 §); Schrö-
der Oy (28.12. 3540 §); Sokos Oy (19.1.184 §); 
Sten & Co Oy (14.9. 2503 §) sekä Turvalaite-
teollisuus Veljekset Saari (14.12. 3394 §). 
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