
III. Liikennekonttori. 
Liikennekamreerin antama kertomus Liikennekonttorin toiminnasta 

vuonna 1908 oli seuraava: 

Vuodesta 1903 alkaen jatkunut Liikennekonttorissa maksettavaksi 
pantujen maksujen lisäys, joka vuonna 1906 nousi 20.2 %:iin ja vuonna 
1907 15.5 %:iin lähinnä edelliseen vuoteen verrattuna, on mainitun viisi-
vuotiskauden lopussa pysähtynyt. Velotus vuonna 1908, joka nousi Smk:aan 
1,025,539: 14, on nimittäin vähentynyt Smk:lla 43,159: 73 eli 4.0 %:lla edelli-
seen vuoteen verrattuna. Tuulaaki on vähentynyt Smk:lla 382: 23 ja lii-
kennemaksut Smk:lla 47,931: 15; mittausmaksut ovat sitävastoin lisäänty-
neet Smk:lla 774: 83 ja makasiininvuokrat Smk:lla 4,378: 82. Vähennys 
on siis miltei yksinomaan tapahtunut liikennemaksuissa. 

Vuonna 1908 maksettavaksi pannusta tuulaakin ja liikennemaksujen 
kokonaismäärästä on Smk 153,441: 40 velotettu Yleisessä varastossa tulli-
käsittelynalaisina olleista tavaroista; vuonna 1907 velotettiin Smk 118,795:62, 
mikä osottaa Smk:n 34,645: 78 eli 29.2 °/0:n suuruista lisäystä vuonna 1908. 
Yleisessä varastossa tapahtuvan tullikäsittelyn kehitystä kuvaavana an-
saitsee mainitsemista, että siellä tullissa käsitellyistä tavaroista kaupun-
gille tulevat maksut, jotka vuonna 1898, sen ensimäisenä toimintavuonna, 
tekivät 4.4 % kaikesta Helsingin Tullikamarissa käsitellystä tavarasta mene-
vistä mainitunlaatuisista maksuista, vuonna 1908 nousivat 15 °/0:iin. 

Vuonna 1908 maksettavaksi pantu tuulaakin ja liikennemaksujen 
määrä on tuloarviossa laskettua suurempi: tuulaakin Smk 35,640:21 ja 
liikennemaksujen Smk 35,087: 95. 

Mittausmaksut, jotka nousivat Smk:aan 2,433: 08, ovat lisääntyneet 
Smk:lla 774: 83, ja olivat ne Smk 933: 08 suuremmat kuin tuloarviossa 
laskettu määrä. 

Makasiininvuokrien maksunpano nousi Smk:aan 12,377: 90, josta sum-
masta Smk 1,973:60 on lyhennetty. Nettovelotus, Smk 10,404:30, on 

J) Kertomukseen liitetyt taulukkotiedot ovat julkaistut Helsingin kaupungin Tilastolli-
sessa vuosikirjassa vuodelta 1908. 
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kuitenkin Smk 3,904:30 suurempi kuin tuloarviossa laskettu määrä ja 
on lisääntynyt Smk:lla 2,405: 22 verrattuna vuoteen 1907. 

Vaikka Konttorissa maksettavaksi pantujen maksujen määrä vuodelta 
1908 on vähentynyt 4.0 edelliseen vuoteen verrattuna, on maksun-
pano-ilmoitusten lukumäärä siitä huolimatta lisääntynyt 4 .4 ° / o : l k i ollen 
83,089 kpl., joista 8,017 eli 9.6 % Yleisessä varastossa käsitellyistä tava-
roista sekä 19,772 eli 23.8 °/o postipaketeista. Ilmoituskirjain koko lisäyk-
sestä, 3,490 kpl:sta, tulee Yleisen varaston osalle 2,285 sekä postiosaston 
osalle 1,804, jota vastoin ilmoituskirjain lukumäärä muissa pakkahuoneen 
osastoissa on vähentynyt 599:llä. Posti-ilmoituskirjain lukumäärä, joka 
vuonna 1904 oli 18 4 °/o koko määrästä, nousi 23.9 °/0:iin vuonna 1908 

Vuoden kuluessa viedystä paperista ja paperivanukkeesta, mitkä tava-
ralajit Kaupunginvaltuuston päätöksen mukaan toukokuun 28 päivältä 1907 
ovat vapautetut liikennemaksuista, olisivat nämä maksut tehneet noin 
9,000 markkaa, ja se mainittujen maksujen vähennys, jonka aiheuttaa 
Kaupunginvaltuuston päätös joulukuun 15 päivältä 1896 näiden maksujen 
alentamisesta talvipurjehduskauden aikana 50 °/0:lla, nousi vuonna 1908 
Smk:aan 24,169: 34. 

Vuonna 1908 velotetusta määrästä, Smk:sta 1,025,539:14, josta Smk 
3,888:31 on lyhennetty, on vuoden kuluessa kertynyt Smk 994,061:97 
eli 97.0 % s e kä rästeistä edellisiltä vuosilta, Smk:sta 31,647: 37, josta Smk 
980: 86 on vuoden kuluessa lyhennetty, Smk 29,569: 11. 

Vuoden vaihteessa suorittamatta oleva määrä nousi Smk:aan 28,686:26, 
josta Smk 27,588:86 vuodelta 1908 ja Smk 1,097:40 vuosilta 1906 ja 1907. 

Konttorin ylöskanto ei ole säästynyt viime aikoina niin lukuisasti 
esiintyneiden konkurssien vaikutukselta. Siten nousee vuodelta 1908 Kont-
torin velotus-saatava 1 Iissä näistä konkursseista Smk:aan 975: 64. Lä-
hinnä edellisten vuosien rästeistä, jotka nousevat Smk:aan 1,097:40, on 
saatavia konkursseista vuodelta 1906 Smk 143: 32 ja vuodelta 1907 Smk 
357:40. 

Konttorin menot, jotka menoarviossa laskettiin Smk:ksi 64,055: —, 
nousivat Smk:aan 62,045: 73. Se seikka, ettei koko laskettua määrää ole 
tarvittu käyttää, riippuu osaksi siitä, että osa vuotta on tultu toimeen 
ilman yhtä ylimääräistä vaakamestaria, koska tulli käsittely eräässä pakka-
huoneen osastossa on ollut lakkautettuna, ja osaksi siitä, että menoarviota 
laadittaessa kyllä jo päätetyn, mutta vasta helmikuulla 1908 käytäntöön 
tulleen uuden sähköhissilaitoksen hoidossa sittemmin on voitu tulla toi-
meen ilman menoarvioon otettua koneenkäyttäjänapulaista. Mittarin-
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palkkioiden määräraha on ylitetty Smk 496:85. Tämä menoerä, joka 
tekee noin 85 % mittausmaksusta (loput siitä on varattu mittauskapineiden 
kunnossapitoon) ja suoritetaan joka toimituksessa, jolloin myös mittaus-
maksu velotetaan, ei saata, vaikkapa ei oteta huomioon määrärahan vä-
hyyttä, missään tapauksessa häiritä budgetin tasapainoa. 

Pääluokasta XV Konttorin käytettäväksi asetetuista eristä puita, 
valaistusta ja kalustoa varten on valaistus- ja kalustomäärärahat ylitetty 
Smk 122: 12 ja Smk 246: 80, jota vastoin polttopuiden määrärahasta on 
säästynyt Smk 63: 66. 


