
IX. Majoituslautakunta. 

Majoituslautakunnan kertomus vuodelta 1919 oli seuraava: 

Kaupunginvaltuuston joulukuun 7 p:nä 1917 tekemän päätöksen nojalla 
.kuuluivat majoituslautakuntaan vuoden 1919 helmikuun 22 p:ään asti eversti 
M. af Enehjelm puheenjohtajana, varatuomari A. Söderholm ja alikapteeni 
A. Lindberg jäseninä sekä ratsumestari Z. Helsingius ja luutnantti L. Karsten 
varajäseninä. * Uusien kunnallislakien mukaisesti toimitetuissa vaaleissa valit-
tiin puheenjohtajaksi eversti af Enehjelm, jäseniksi kansankeittiönomistaja 
I, Kivilahti ja varatuomari Söderholm sekä varajäseniksi maalari F. A. Lyly 
ja ratsumestari Helsingius. 

Aikaisemmissa viroissaan lautakunnassa olivat edelleen sihteeri asessori 
E. Lindroos ja majoitusmestari kenraaliluutnantti C. af Forselles. 

Kesäkuun 30 p:nä 1919 julkaistiin sotilasmajoitusta koskeva laki, joka 
m. m. sisälsi määräyksen, että majoituslautakunnan jäsenten on kunnalta 
saatava kohtuullinen, heidän työtään vastaava palkkio, jonka maaherra har-
kinnan jälkeen vahvistaa ja josta kunta on oikeutettu saamaan korvausta 
valtiolta. Kun ei laissa ole mitään määräystä valtion velvollisuudesta korvata 
myöskin majoituslautakunnan virka- ja palvelushenkilökunnan kunnalle aiheut-
tamat menot, herätettiin Helsingin kaupungin palkkalautakunnassa kysymys 
majoituslautakunnan uudestijärjestämisestä. Kaupunginvaltuuston lokakuun 
28 p:nä tekemän päätöksen nojalla irtisanottiin sittemmin sihteeri ja majoitus-
mestari toimistaan helmikuun 15 p:stä 1920 lukien ja palkkalautakunnan loka-
kuun 1 p:nä päivätyn kirjelmän nojalla majoituslautakunnan vahtimestari 
K. V. Sandberg vuoden 1919 joulukuun lopusta. 

Lokakuun 28 p:nä 1919 kaupunginvaltuusto vahvisti majoituslauta-
kunnalle seuraavan menosäännön vuodeksi 1920: 

Kaupunginvaltuuston kesäkuun 4 ja marraskuun 26 p:nä tekemien pää-
tösten nojalla, jotka ovat tarkemmin mainitut lautakunnan sanotun vuoden 
vuosikertomuksessa, lautakunta vuonna 1919 osoitti tänne vuonna 1918 
sijoitetun saksalaisen sotaväen huoneistojen korvausta kaikkiaan 12,287: 13 
markkaa, joista aikaisemmin ei oltu annettu laskuja. Sen lisäksi osoitti raha-
toimikamari suoraan lokakuun 28:ntena 1919 päivätyn kirjelmänsä mukaisesti 
samaan tarkoitukseen vuonna 1919 yhdistykselle Sokeain Ystävät 5,244: 90 
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markkaa, aktiebolaget Kasärngatan 28 yhtiölle 3,183: 28 markkaa sekä Sata-
kuntalaiselle ja Varsinaissuomalaiselle ylioppilasosakunnalle 18,000: — mark-
kaa eli yhteensä 26,428: 18 markkaa. 

Sitäpaitsi antoi rahatoimikamari talonomistaja O. S. Holmgrenin Valli-
lassa olevaa taloa kohdanneiden vahinkojen korvauskysymyksessä rakennus-
konttorin tehtäväksi panna toimeen tarpeelliset korjaukset. Mihin määrään 
korjauskustannukset nousivat, ei lautakunnalla ole tiedossaan. 

Vuonna 1919 ei lautakunta välittänyt mitään majoitusta. Kuitenkin 
olivat muutamat huoneistot, jotka aikaisemmin olivat olleet luovutetut ensin 
venäläiselle ja sittemmin saksalaiselle sotaväelle, toukokuun 1 p:stä 1,918 olleet 
osittain suomalaisten sotilaallisten laitosten, osittain Uudenmaan piirin sota-
saaliskonttorin hallussa. Helsingin kaupungille tästä tulevaa korvausta 
laskettuna niiden hintain mukaisesti, jotka lautakunta tammikuun 29:ntenä 
1919 päivätyssä, rahatoimikamarille osoitetussa kirjelmässään oli ehdottanut, 
lautakunta marraskuun 21:senä ja joulukuun l l :ntenä päivätyissä kirjeissä 
tilasi rahatoimikamarilta, ja oli tämä korvaus vuoden 1918 toukokuun 1 ja 
joulukuun 31 päivän väliseltä ajalta 42,602: — markkaa, vuoden 1919 tammi-
kuun 1 ja kesäkuun 30 päivän väliseltä ajalta 34,563: — markkaa ja saman 
vuoden heinäkuun 1 ja joulukuun 31 päivän väliseltä ajalta 31,848: — mark-
kaa eli yhteensä 109,013: — markkaa. 

Vuonna 1919 saapui lautakunnalle seuraava määrä kirjeitä ja lähetteitä, 
nimittäin maistraatilta 10, kaupunginvaltuustolta 9, rahatoimikamarilta 17, 
muilta viranomaisilta 43 ja eri henkilöiltä 9 eli yhteensä 88. Lähtevien toimitus-
kirjain lukumäärä oli 110. 

Tarverahoja kului vuonna 1919 1,500: — markkaa. 
Mitä tulee korvauksen suorittamiseen Helsingin kaupungille niistä me-, 

noista, joita sillä kertomusvuonna oli vuoden 1918 aikaisesta saksalaisten 
majoituksesta, on Suomen valtion hallituksen huhtikuun 5 p:nä 1918 Suomen 
kansalle antaman kehoituksen nojalla suoritettava kaupungille koko 
tämä määrä eli 12,287: 13 ja 26,428: 18 markkaa eli yhteensä 38,715: 31 
markkaa. Samaten on kaupungilla kesäkuun 30 p:nä 1919 sotilasmajoituksesta 
annetun lain nojalla oikeus vaatia valtiolta korvausta mainituista vuoden 
1918 toukokuun 1 ja joulukuun 31 päivän väliseksi ajaksi luovutetuista huo-
neistoista samoinkuin puheenjohtajan vuoden 1919 jälkipuoliskolta kantamasta 
palkkiosta. 


