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Keskinäisen vakuutuslaitos Sammon autovakuutuskirjojen nro 3653/78 
vakuutusmaksut ja leimaverot, 70,294:70 markkaa, osoitettiin1) yleisestä 
palovakuutusmaksujen määrärahasta. 

Seppeleen laskeminen. Seppeleen kustantamiseksi kunnallispormestari 
J . von Haartman-vainajan haudalle suoritettiin2) kamarin käyttövaroista 
300 markkaa. 

C. Muita asioita. 

Rahatoimikamarin kokoukset y. m. Rahatoimikamari päätt i3): 
1) että kamarin varsinaiset istunnot kertomusvuonna pidettäisiin joka 

tiistai klo 7 ip. tai pyhän sattuessa lähinnä seuraavana arkipäivänä samaan 
aikaan ja ylimääräiset istunnot tarpeen vaatiessa perjantaisin, niinikään 
klo 7 ip; 

2) että kamarin jaoston kokoukset pidettäisiin keskiviikkoisin klo 4 ip., 
ollen asianomaisilla jaostoilla kuitenkin oikeus sopia päivästä ja ajasta toi-
sinkin; 

3) että jaoston kokoonpano olisi seuraava: tammi—huhtikuussa herrat 
Björkenheim ja Heinonen, touko—elokuussa herrat Grotenfelt ja Widenius 
sekä syys—joulukuussa herrat Holma ja Virta; herra Björkenheimin vara-
miehenä toimisi herra Grotenfelt ja päinvastoin, herra Wideniuksen herra 
Holma ja päinvastoin sekä herra Heinosen varamiehenä herra Virta ja päin-
vastoin; 

4) että kaupunginjohtajat ja sihteerit olisivat yleisön tavattavina klo 
1—3 ip. sekä notaari klo 10 ap.—2 ip.; samoinkuin 

5) että kamarin kuulutukset ja ilmoitukset julkaistaisiin sanomalehdissä 
Helsingin sanomat, Hufvudstadsbladet, Suomen sosialidemokraatti ja Uusi 
Suomi. 

Kesällä rahatoimikamarin jaosto kokoontui4) tiistaisin klo 6 ip. 
Rahatoimikamari päätt i5) , että asiakirjat, jotka koskivat kamarissa käsi-

teltäviä tärkeähköjä asioita, oli vastedes, elleivät ne olleet saapuneet kaksi-
kielisinä, käännettävä toiseen kotimaiseen kieleen ja monistettuina lähetettävä 
kamarin jäsenille muutamaa päivää ennen sitä kokousta, jossa asia käsitel-
täisiin, että esityslistat oli lähetettävä kamarin jäsenille päivää ennen sitä 
kokousta, jossa niissä mainitut asiat joutuivat käsiteltäviksi, sekä että ka-
marin kokouksissa ainoastaan kiireellisissä tapauksissa otettaisiin käsiteltä-
väksi muita kuin esityslistassa mainittuja asioita. 

Kaupunginkassan vuosineljännestarkastuksissa tuli6) kaupunginjoh-
tajan olla saapuvilla rahatoimikamarin edustajana. 

Rahatoimikamarille osoitetut laskut tuli7) kanslianjohtajan ja hänen 
ollessaan estyneenä sihteeri Ervastin hyväksyä. 

Rahatoimikamari päätt i8) , että kaupungin virastot pidettäisiin suljettuina 
pääsiäislauantaina. 

Rahatoimikorittorin työnjako. Esiteltäessä kaupunginvaltuuston päätöstä 
vastuunvapauden myöntämisestä kaupungin hallituksille ia lautakunnille 

Rkmrin jstn pöytäk. 7 p. lokak. 3,266 §. — 2) S:n 21 p. heinäk. 2,522 §. — 3) Rkmrin 
pöytäk. 2 p. tammik. 2 §. —4) S:n 12 p. kesäk. 928 §. — 5) S:n 2 tammik. 6 §. — 6) S:n 2 
p. tammik. 3 §. — 7) S:n 2 p. tammik. 4 §. — 8) S:n 31 p. maalisk. 483 § ja 7 p. huhtik. 
537 §. 
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vuodelta 1923raha to imikamar i päät t i 2) antaa rahatoimikonttorilletoimeksi 
tehdä ehdotuksen konttorin työnjaon mahdollisesta muuttamisesta kaupun-
gin tilinpäätöksen valmistumisen jouduttamistarkoituksessa sekä kehoittaa 
maatalouslautakuntaa ja kaupungin yleisten töiden hallitusta tekemään ehdo-
tuksen kaupungin omassa viljelyksessä olevien maiden käyttösuunnitelman 
mahdolliseksi muuttamiseksi. 

Konttoritarvikkeiden osto. Kaupungin virastot ja laitokset oikeutettiin3) 
ostamaan eräitä konttoritarvikkeita neljästä liikkeestä, joiden kanssa oli 
tehtävä sopimus hinnoista ja hankintaehdoista. Erikoistarvikkeet jokainen 
virasto saisi ostaa, mistä tämä edullisimmin kävi päinsä. Rahatoimikamarin 
kanslian tuli edelleenkin pitää pientä lyijykynä- ja virallisen paperin varastoa, 
jota pienehköt laitokset voivat käyttää hyväkseen, sekä hankkia kirjekuoret 
ja hiilipaperia koko kaupunginhallinnon tarpeiksi. 

Kaupungin kiinteistöjen kannattavaisuuslasketma. Tilastokonttorin teh-
täväksi annettiin4) laatia ja lähettää kamarille kaupungin kiinteistöjen kan-
nattavaisuuslaskelma. 

Diaarin pito rahatoimikonttorissa. Kanslianjohtaja J . W. Andersinille 
annettiin5) tehtäväksi yksissä neuvoin kaupunginjohtajan kanssa harkita, 
oliko ja missä muodossa rahatoimikonttorissa pidettävä diaaria. 

Hernesaaren spriikauppa. Sosialiministeriön raittiusosaston ehdotettua, 
että kaupunki ryhtyisi eräihin toimenpiteisiin Hernesaaressa ilmeisesti har-
joitetun spriikaupan ehkäisemiseksi rahatoimikamari päät t i6) ilmoittaa 
mainitulle viranomaiselle, ettei esitettyihin toimenpiteisiin voitu ryhtyä. 

Polttoaineen ja sähkövoiman kulutus. Lämpöteknikko oli lähettänyt 
kamarille vaaditun lausunnon polttoaineen kulutuksesta poliisilaitoksen 
huoneistoissa, ja rahatoimikamari päät t i7) tämän johdosta kehoittaa häntä 
laatimaan ja lähettämään kamarille ehdotuksen helppotajuisiksi ohjeiksi 
säästäväisen ja tehokkaan lämmityksen aikaansaamiseksi, minkä jälkeen 
kamarin tuli kehoittaa kaupungin virastoja ja laitoksia noudattamaan näitä 
ohjeita. Sen ohessa kamari päätti kehoittaa kaupungin virastoja noudatta-
maan mahdollisimman suurta säästäväisyyttä sähkövalaistusvirran käytössä. 

Lämmityslaitteiden valvonta. Rahatoimikamari päät t i 8) antaa vuoden 
1925 jälkeen valmistuvien keskuslämmityslaitteiden valvonnan yhdistyksen 
Södra Finlands ängpanneförening tehtäväksi. Kaupungin teknilliset laitokset, 
jotka siihen asti olivat käyttäneet kyseelliseen valvontaan Voima- ja poltto-
ainetaloudellista yhdistystä, oikeutettiin9) kuitenkin vastedeskin käyttä-
mään viimemainittua liikettä. 

Katujen kastelu sulfiittilipeällä. Rahatoimikamari päätti1 0), että jos kau-
punginvaltuusto merkitsisi vuoden 1926 menosääntöön ehdotetun määrä-
rahan kaupungin katujen sulfiittilipeällä tapahtuvan kastelun kokeilemiseksi, 
työn suorittaminen uskottaisiin puhtaanapitolaitokselle, jonka tällöin tulisi 
olla yhteistoiminnassa rakennuskonttorin katuosaston sekä tie- ja vesiraken-
nusten ylihallituksen kanssa, joka myöskin kesällä 1926 aikoi järjestää sa-
manlaisia kokeiluja. 

Kaupungin liikekannallepanovalmius. Maistraatti lähetti rahatoimika-
marille Uudenmaan läänin maaherran kiertokirjelmän, joka koski niiden 

Ks. vuod. 1924 kert. siv. 63. — 2) Rkmrin pöytäk. 20 p. tammik. 99 §. — 3) S:n 2 
p. tammik. 5 §. — 4) Rkmrin jstn pöytäk. 7 p. tammik. 123 §. — 5) Rkmrin pöytäk. 17 p. 
maalisk. 392 §. — 6) S:n 9 p. tammik. 45 §. — 7) Rkmrin pöytäk. 30 p. tammik. 164 §. — 
•8) S:n 18 p, elok. 1,145 §, — ®) S:n 29 p. syysk. 1,320 — 10) S:n 20 p. lokak. 1,409 §. 
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hevosten ja ajoneuvojen lukumäärää, joka Helsingin kaupungin tuli toimittaa 
puolustuslaitoksen käytettäväksi liikekannallepanon sattuessa, ja rahatoimi-
kamari päät t i 1) tyytyä maaherran vahvistamaan määrään. 

Markkinat ja toripäivät. Vastaukseksi kauppa- ja teollisuusministeriön 
kaupungissa pidettyjä markkina- ja toripäiviä koskevaan kiertokirjelmään 
rahatoimikamari päät t i2) ilmoittaa, että vuoden valtiokalenteriin merkityt 
markkinat edelleen pidettiin Helsingissä, nimittäin lokakuun 1 ja 2 p:nä suola-
kalamarkkinat ja maaliskuun ensimmäisenä maanantaina ja tiistaina Pohjois-
sataman raviradalla eläinmarkkinat: viimemainitut markkinat olivat kuiten-
kin kehittyneet miltei yksinomaan hevosmarkkinoiksi. Sitäpaitsi harjoitettiin 
torikauppaa joka arkipäivä. 

Kansanpuistot. Rahatoimikamari vahvisti3) kansanpuistoihin suuntau-
tuvan höyrypursiliikenteen aikataulut, Samaten kamari vahvisti4) Korkea-
saaren ja Seurasaaren ravintolain tarjoiluhinnat, joiden luettelo oli sijoitettava 
näkyvään paikkaan ravintolahuoneistoihin. 

Taideteollisuuskeskuskoulun uudestaan]'ärjestäminen. Kaupunginvaltuuston 
annettua rahatoimikamarille tehtäväksi yksissä neuvoin ammattiopetuslai-
tosten keskusjohtokunnan kanssa laatia ehdotuksen taideteollisuuskeskus-
koulun uudestaan järjestämiseksi johtokunta jätti asiaa koskevan ehdo-
tuksen, jossa lausuttiin, että keskuskoulussa järjestetyt iltakurssit olisi 
muodostettava yleisiä ammattilaiskouluja koskevan asetuksen mukaisesti 
järjestetyksi kouluksi, josta osa liitettäisiin johtokunnan alaiseen ylei-
seen ammattilaiskouluun ja toinen osa jäisi Taideteollisuusyhdistyksen 
huollon alaisena toimivaksi yleiseksi ammattilaiskouluksi taideteollisia am-
matteja varten. Jako olisi suoritettava seuraavia periaatteita noudattaen: 
1) saman ammatin kursseja ei olisi järjestettävä usealla taholla; ja 2) ainoas-
taan taideteollisuutta edustavat ammattiryhmät jäisivät taideteollisuus-
keskuskoulun yhteyteen. Siten olisi seuraavat kurssit yhdistettävä kaupun-
gin yleiseen ammattilaiskouluun: metallityöntekijäin, rakennustyöntekijäin, 
puuseppäin, ammattimaalarien, läkki-, levy- ja kupariseppäin sekä oppilas-
asteella olevien kirjapaino- ja kirjansitomotyöntekijäin kurssit. Taidetako-
jain ja metallinpakottajain, koristetyöntekijäin, huonekalupuuseppäin ja puun-
veistäjäin, koristemaalarien, täysin oppineiden kirjapaino- ja kirjansitomo-
työntekijäin sekä kivipiirtäjäin kurssit jäisivät keskuskoulun yhteyteen. 

Taideteollisuusosaston kustannukset suorittavat Taideteollisuusyhdistys, 
kaupunki ja valtio; ensinmainittu luovuttaa koululle huoneiston, kun taas 
kaupunki suorittaa koulun muut menot, valtionapu pois luettuna. Kaupungin 
avustuksen myöntämisen ehdoksi olisi määrättävä, että jokainen kurssi 
täyt t i valtionavun saannin edellytyksenä olevat vaatimukset ja että koulun 
valvonta ja johto järjestettiin kaupunginvaltuuston syyskuun 24 p:nä 1924 
tekemän päätöksen5) mukaisesti. Kaupungin ja yhdistyksen välinen sopimus 
olisi tehtävä määräämättömäksi ajaksi 1 vuoden molemminpuolisin irtisano-
misajoin; uusia kursseja järjestettäessä olisi niitä koskeva esitys jätettävä vuo-
tuisen talousarvioehdotuksen yhteydessä. Taideteollisuusyhdistyksen tulisi 
lopullisesti laatia koulun ohjesääntö, joka olisi kaupunginvaltuuston vahvistet-
tava. 

Pyydetyssä lausunnossa Taideteollisuusyhdistys pääasiassa yhtyi edellä 
esitettyihin näkökohtiin. Yhdistyksen ehdotuksen mukaan järjestettäisiin 

Rkmrin pöytäk. 29 p. syysk. 1,314 §. — 2) Rkmrin jstn pöytäk. 7 p. heinäk. 2,415 §. 
— 3) Rkmrin pöytäk. 7 p. huhtik. 536 §. — 4) Rkmrin jstn pöytäk. 27 p. toukok. 1,877 §, 
— 5) Ks. vuod. 1924 kert. siv. 147, 

Kunnall. kert. 1925. 33 
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Yleisessä ammattikoulussa taideteollisuusammatteja varten seuraavat kurs-
sit: yleinen kurssi, ornamenttiveistäjien ja muovailijain kurssi, huonekalu-
puuseppäin kurssi, metallityöntekijäin (koneteollisuustyöntekijäin) kurssi, 
täys.oppineiden kirjansitomotyöntekijäin kurssi (yleisen ammattilaiskoulun 
jatkokurssi), täysoppineiden painajain ja latojain kurssi (kirjapainokoulun 
jatkokurssi), metallityöntekijäin ja seppäin kurssi, läkki-, levy- ja vaskiseppäin 
kurssi sekä kivipiirtäjäin kurssi. Yhdistys ilmoitti olevansa suostuvainen syys-
lukukaudesta 1925 järjestämään iltakoulun opetuksen mainitulla tavalla; 
koska yhdistys oli jä t tänyt valtioneuvostolle anomuksen, että eräitä poik-
keuksia yleisiä ammattilaiskouluja koskevan asetuksen määräyksistä sallit-
taisiin taideteollisuuskeskuskouluun nähden, ei ollut syytä ennen tämän ano-
muksen ratkaisemista järjestää opetusta kaikilta osiltaan mainitun asetuksen 
mukaisesti. 

Rahatoimikamari päät t i 1 ) hyväksyä yhdistyksen esittämän ohjelman, 
kuitenkin siten, että kurssit joka suhteessa olisi järjestettävä voimassaolevan 
asetuksen mukaisesti ja että metallityöntekijäin ja seppäin kurssia nimitet-
täisiin metallinpakottajain ja taidetakojain kurssiksi. 

Tilastokonttorin julkaisut. Tilastokonttori anoi, että kaupunginvaltuuston 
maaliskuun 8 p:nä 1922 tekemä päätös2), että eräät konttorin julkaisut vastedes 
ilmestyisivät joka kolmas vuosi, muutettaisiin sikäli, että terveyden- ja sai-
raanhoito viranomaisten vuosikertomukset käsittävä terveyden- ja sairaan-
hoitotilaston osa sekä Opetuslaitosten tilasto taas julkaistaisiin joka vuosi. 
Rahatoimikamari päät t i 3) kuitenkin evätä esityksen sekä kehoittaa tilasto-
konttoria tekemään esityksen niistä supistuksista, joita mahdollisesti voitai-
siin tehdä sen julkaisuihin sekä myöskin konttorin töiden saattamisesta yleensä 
käytännöllisemmälle kannalle. 

Vuokratiedustelu. Tilastollisen päätoimiston tiedusteltua, suostuisiko 
kaupunki järjestämään n. s. edustavan tilastomenetelmän mukaisen vuokra-
tiedustelun kesäkuun 1 p:nä 1925 alkaneen uuden vuokravuoden alusta tapah-
tuneen vuokrain kohoamisen selville saamiseksi, jolloin kaupunki kustan-
taisi tietojen keräilyn, mutta tilastollinen päätoimisto antaisi tarpeelliset 
kaavakkeet kaupungin käytettäväksi, rahatoimikamari päät t i 4) ilmoittaa 
päätoimistolle, että kaupunki suostui järjestämään vuokratiedustelun ilmoi-
tetuin ehdoin edellyttäen, että myöskin osakehuoneistot otettiin huomioon; 
tiedustelun toimittaminen uskottiin tilastokonttorille ja sen kustantamiseksi 
osoitettiin 10,000 markkaa kamarin käyttövaroista. 

Elinkustannustiedustelu. Tilastokonttorin ehdotettua, että kultakantaan 
siirtymisen tapahduttua järjestettäisiin vuonna 1926 elinkustannustiedustelu, 
jotta saataisiin luotettava pohja elinkustannusten muutosten laskemiselle, 
ja että kaupunki ja tilastollinen päätoimisto suorittaisivat tästä aiheutuvat 
kustannukset samojen perusteiden mukaisesti kuin vuosien 1920—21 tiedus-
telussa5), oli tilastollinen päätoimisto ilmoittanut olevansa halukas toimeen-
panemaan tällaisen tiedustelun lähitulevaisuudessa, ei kuitenkaan vuonna 
1926, koska valtion mainitun vuoden talousarvioehdotukseen ei ollut otettu 
määrärahaa tähän tarkoitukseen. Rahatoimikamari päätt i6) , ettei ehdotus 
aiheuttaisi toimenpidettä. 

Matkakertomuksia jä t t ivä t 7 ) rahatoimikamarille kansakoulujen apulais-

Rkmrin pöytäk. 15 p. svvsk. 1,243 §. — 2) Ivs. vuod. 1922 kert. siv. 133. — 3) Rkmrin 
pöytäk. 15 p. jouluk. 1,723 §. — 4) S:n 19 p. toukok. 780 §. — 5) Ks. vuod. 1919 kert. siv. 
193. —6) Rkmrin pöytäk. 10 p. marrask. 1,527 §. — 7) S:n 30 p. tammik. 152 ja 153 §§, 18 
p. elok. 1,138 § sekä rkmrin jstn pöytäk. 16 p. kesäk. 2,239 §. 
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ta rkas ta ja A. Jo tuni ja työnvälitystoimiston osastonjohtajatar A. Bruun, 
jotka olivat saaneet matka-apurahat kaupungilta, työnjohta ja E. Virtanen 
ja herra T. Törrönen, joka viimemainittu oli saanut matka-apurahan C. F. 
Ekholmin rahastosta. 

Työajat. Tilastokonttorin työaika määrät t i in 1 ) kesäkuukausina olevaksi 
klo 9 ap.—3.15 ip. sekä lauantaisin ja pyhäin aattoina klo 9 ap.—1.15 ip. 

Lastensuojelulautakunnan työaika vahvistet t i in 2) olevaksi klo 10 ap.— 
2 ip. (lauantaisin ja pyhäin aattoina klo 10 ap.—1 ip.) 

Rahatoimikamarin viranpitäjät. Samalla kuin rahatoimikamari päät t i 
tehdä kaupunginvaltuustolle esityksen 3) rahatoimenjohtajan toimen hoidatta-
misesta sinä aikana, jolloin rahatoimenjohtaja J . Helo eduskunnan jäsenenä 
oli estynyt sitä hoitamasta, kamari pää t t i 4 ) antaa kunnallisen keskustoimiston 
aktuaarille A. Hällforsille tehtäväksi laatia ehdotuksen talousarvion muodon 
uudistamiseksi5). 

Rahatoimenjohta jan apulaiseksi talousarvioehdotuksen laadinta-ajaksi 
otet t i in 6) filosofianmaisteri J . Toiviainen 5,000 markan kuukausipalkkiosta, 
joka oli suoritettava rahatoimikamarin käyttövaroista. 

Tilapäisen ylimääräisen notaarin palkkaamiseksi syyskuun 1 p:stä vuoden 
loppuun rahatoimikamari osoitt i7) käyttövaroistaan 12,000markkaa. Kyseel-
liseen toimeen vali t t i in8) sittemmin hovioikeuden auskultant t i K. I. Nordberg. 
Sittemmin tämä, määrä t t i in 9 ) tammikuun 1 p:stä 1926 edelleen vähintään 
vuoden aikana hoi tamaan kyseellistä tointa 3,000 markan kuukausipalkoin. 

Asiamiesosaston ylimääräiseksi apulaiseksi otettiin 10) varatuomari V. K. 
Noponen neljän kuukauden ajaksi 3,500 markan kuukausipalkkiosta. Sittem-
min määrät t i in 1 1 ) varatuomari Noponen notaarin loman aikana heinäkuun 
27 pistä elokuun 27 p:än hoitamaan tämän tehtäviä 2,000 markan palkkiosta, 
joka oli suoritettava lomaviransijaismäärärahasta, sekä toimimaan 1 2) apulai-
sena asiamiesosastolla elokuun 5:nnestä 13 p:än 800 markan palkkiosta, joka 
osoitettiin ylimääräisten apulaisten määrärahasta . 

Kanslisti S. Holmströmille myönnett i in1 3) sairauden takia vi rkavapaut ta 
kahdeksi viikoksi lokakuun 13 p:stä lukien sekä lisäksi14) kahdeksi viikoksi 
joulukuun 8 pistä lukien täysin palkkaeduin. 

Rahatoimikamari myönsi1 5) kamarin kanslian ylimääräisten apulaisten 
määrärahasta 500 markan kuukausipalkkion helmikuun 1 p:stä lukien vahti-
mestarinapulaisen palkkaamiseksi kansliaan. Kyseelliseen virkaan otettiin 16) 
sittemmin nuorukainen J . Olin helmikuun 23 p:stä lukien. Vahtimestarin-
apulaisen Olmin palkka korotettiin 17) lokakuun 1 pistä 600 markkaan kuukau-
dessa, ja lisäkustannus oli suoritettava kamarin käyttövaroista. 

Vasta peruste t tuun 1 8 ) kolmannen vahtimestarinapulaisen toimeen valit-
t i in 1 9 ) v. t . vahtimestari J . Svensson. 

Koska kamarin kanslian vahtimestarinapulainen E. Ahlström oli karan-
nut virastaan, annet t i in2 0) kanslialle tehtäväksi ot taa hänen sijaansa toinen 
henkilö vahtimestarinapulaiseksi. 

*) Rkmrin pöytäk. 21 p. huhtik. 586 §. — 2) S:n 30 p. jouluk. 1,851 §. — 3) Ks. tätä 
kert. siv. 140. — 4) Rkmrin pöytäk. 13 p. tammik. 85 §. — 5) Ks. vuod. 1923 kert. siv. 119. 
— 6) Rkmrin pöytäk. 1 p. syysk. 1,177 §. — 7) S:n 16 p. kesäk. 969 §. — 8) S:n 18 p. elok. 
1,134 §. — S:n 30 p. jouluk. 1,834 §. — l0) S:n 9 p. tammik. 41 §. — n ) S:n 16 p. kesäk. 
970 §. — 12) Rkmrin jstn pövtäk. 14 p. heinäk. 2,478 §. —13) Rkmrin pöytäk. 13 p. lokak. 
1,389 §. — l4) S:n 8 p. jouluk. 1,696 §. — 15) S:n 20 p. tammik. 121 §. — 16) Rkmrin jstn 
pöytäk. 4 p. maalisk. 816 §. — 17) Rkmrin pöytäk. 22 p. syysk. 1,272 §. — 18) Ks. tätä kert. 
siv. 136. - 1 9 ) Rkmrin pövtäk. 8 p. jouluk. 1,704 §.—-20) Rkmrin jstn pövtäk. 6 p. tou-
kok. 1,611 §. 
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Rahatoimikontlorin viranpitäjät. Apulaiskamreeri O. Paldanille myönnet-
t i in1) sairauden takia kuukauden virkavapaus lukien syyskuun 18 p:stä 
täysin palkkaeduin; hänen sijaisekseen määrättiin vanhempi kaupungin-
kirjuri E. Jernström, jonka tuli saada virkaan liittyvä palkka. Rahatoimi-
konttorin tuli muuten jakaa esiintyvät työt, jolloin mahdolliset kustannukset 
oli suoritettava sairauden aikaisten viransijaisten palkkiomäärärahasta. 

Avustavalle vanhemmalle kaupunginkirjurille A. Aureelle myönnet-
tiin 2) sairauden takia virkavapautta kahdeksi kuukaudeksi. 

Rahatoimikonttorin nuoremmiksi kaupunginkirjureiksi rahatoimikamari 
valitsi3) ylimääräisen konttorikirjurin A. J . K. Törnrothin, ekspeditööri A. Törn-
blomin ja neiti B. Sandmanin sekä ekspeditööriksi herra K. B. Sundströmin. 

Avoinna olevaan rahatoimikonttorin ekspeditöörinvirkaan nimitetti in4) 
ylimääräinen ekspeditööri W. Helén, ja täten avoimeksi joutunut ylimääräisen 
ekspeditöörin toimi päätettiin toistaiseksi jät tää täyt tämät tä . 

Kaupungin viranpitäjäin eläkesäännön määräysten mukaisesti rahatoimi-
kamari myönsi5) virkaeron konttorikirjuri H. Rikbergille sekä ylimääräisille 
apulaisille H. Wärnhjelmille ja A. Wärnhjelmille lukien huhtikuun 1 p:stä 1926. 

Ylimääräiselle apulaiselle A. M. Grönbergille myönnettiin6) sairauden 
takia kuukauden virkavapaus tammikuun 31 p:stä lukien. 

Yahtimestarinapulainen L. Rejman, joka oli otettu hoidettavaksi paran-
tolaan kahden kuukauden ajaksi, oikeutettiin7) kahden kuukauden aikana 
saamaan täydet palkkaetunsa. 

Kaupungin talojen hoito. Talojen taloudenhoitaja K. Gustavson määrät-
t i in8) entisen Tunturilaakson kansakoulun isännöitsijäksi elokuun 1 p:stä 
lukien ja Kaarlenkadun vuokratun kouluhuoneiston isännöitsijäksi joulu-
kuun 15 p:stä lukien. 

Korttelin n:o 178 isännöitsijäntoimi uskottiin9) tori- ja kauppahalli-
valvoja I. Lydmanille, jolle mainitun korttelin ja siellä olevien rakennusten 
valvonnasta myönnettiin1 0) 100 markan kuukausipalkkio kesäkuun 1 p:stä 
lukien; kustannukset oli suoritettava kamarin käyttövaroista. 

Rahatoimikamari päätti11), että Suvilahden kasarmiin vuoden 1926 
alusta otettaisiin avustava lämmittäjä tammi-, helmi-, maalis- ja joulukuuksi 
sekä että kasarmin kolmannen järjestysmiehen toimi lakkautettaisiin samasta 
ajankohdasta lukien. 

Kauppahallit. Tori- ja kauppahallivalvojan irtisanottua Vallilan kauppa-
hallin yövartijan marraskuun 1 p:än aikomuksessa lakkauttaa toimen olivat 
mainitun hallin myyntikojujen vuokraajat anoneet toimen säilyttämistä, ja 
rahatoimikamari päätti1 2), että yövartija saisi jäädä toimeensa määräten 
hänen työaikansa olemaan klo 10:stä ip. klo 6:en ap. ja kuukausipalkkansa 
1,000 markaksi. Hallin siivous päätettiin uskoa toiselle henkilölle 500 markan 
kuukausipalkasta. 

Kansanpuistojen valvojalle R. Palmgrenille myönnettiin13) kuukauden 
kesäloma, sijaisena metsänhoitaja I. Hildén. 

Naisten työtuvat. Naisten työtupain v. t. toimitusjohtajan V. V. Salo-
vaaran ilmoitettua haluavansa erota maaliskuun 1 p:nä rahatoimikamari 

Rkmrin pöytäk. 22 p. syysk. 1,274 §. —2) S:n 9 p. tammik. 44 § ja 10 p. helmik. 
221 §. — 8) S:n 3 pf maalisk. 342 §. —4) S:n 12 p. toukok. 732 §. —5) S:n 30 p. jouluk. 1,862, 
1,863 ja 1,864 §§. — 6) S:n 3 p. helmik. 187 §. — 7) S:n 25 p. kesäk. 1,013 §. — 8) Rkmrin 
jstn pöytäk. 16 p. kesäk. 2,237 § ja rkmrin pöytäk. 15 p. jouluk. 1,745 §. — 9) Rkmrin pöytäk. 
16 p. kesäk. 972 §. — 10) S:n 1 p. syysk. 1,176 §. — n ) S:n 15 p. syysk. 1,247; ks. myös tätä 
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Jieinäk. 2,431 
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julistamatta tointa haettavaksi päät t i 1) nimittää siihen työtuvan n:o 1 
johtajattaren I. Alleenin, jonka palkka vahvistettiin 2,500 markaksi kuu-
kaudessa. 

Neiti Alleenille oli sittemmin anomuksesta myönnetty ero virastaan, 
minkä jälkeen liikemies P. T. Stenius valittiin2) työtupain toimitusjohtajaksi 
joulukuun 16 pistä lukien 4,000 markan kuukausipalkoin. 

Nikkilän mielisairaala. Kaupungin sairaalain ylihallituksen anottua, 
että kamari ryhtyisi toimenpiteisiin, jotta ylimääräinen poliisi tai poliisi-
miehen valtuuksilla varustettu järjestysmies saisi tehtäväkseen ylläpitää 
järjestystä Nikkilän mielisairaalassa uuden sairaalapaviljongin rakennustöiden 
kestäessä, rahatoimikamari päät t i 3) anoa Uudenmaan läänin maaherralta, 
että sopivalle henkilölle mainitussa tarkoituksessa annettaisiin poliisimiehen 
valtuudet. 

Rahatoimikamari päät t i4) Nikkilän mielisairaalaan vuoden 1926 alusta 
perustettavaksi kolme uutta siivoojattarentointa, jotka palkattaisiin yhteis-
määrärahoista palkattujen viranpitäjäin 1 palkkausluokan mukaan. 

Kunnalliskoti. Koska kunnalliskodin uuden paviljongin laskettiin val-
mistuvan kesäkuun 1 pinä eikä kodin henkilökunta voinut ottaa suorittaakseen 
siten lisääntynyttä työtä, rahatoimikamari päätt i5) mainitusta ajankohdasta 
lähtien perustaa seuraavat yhteismäärärahoista palkattavat toimet, nimittäin 
yhden 7 ja kaksi 2 palkkaluokkaan luettavaa keittäjättärentointa sekä 
yhdeksän 1 palkkausluokkaan luettavaa siivoojattarentointa, minkä ohessa 
kaupunginvaltuustolle oli tehtävä esitys eräiden välttämättömien, vakinaiseen 
menosääntöön merkittävien toimien perustamisesta. 

Ryttylän kasvatuslaitos. Rahatoimikamari osoitti6) käyttövaroistaan 
500 markkaa kuukaudessa huhtikuun 1 pistä lukien kanslia-apulaisen palkkaa-
miseksi Ryttylän kasvatuslaitokseen sekä kehoitti rahatoimenjohtajaa merkit-
semään vuoden 1926 talousarvioehdotukseen tähän tarkoitukseen tarvit tavan 
määrärahan. 

Sähkölaitoksen viranpitäjät. Kaupungin teknillisten laitosten hallitus 
oikeutettiin7) heinäkuun 1 pistä lukien palkkaamaan sähkölaitoksen konttori-
apulaisten määrärahasta mainittuun laitokseen ylimääräinen avustava toi-
mistoinsinööri 21 yhteispalkkaluokan mukaan. 

Kaupunginpuutarhurin tehtävät. Rahatoimikamari päät t i 8) lisätä 
kaupunginpuutarhurin valvonnan alaisiin alueihin ne kaupungin maa-
alueet, jotka sijaitsivat Pikkuhuopalahteen laskevaa puroa pitkin uuden 
taimiston pohjoispäähän, Ruskeasuon ja Pasilan pohjoispuolitse valtionrauta-
teiden alueen poikki Pasilan uudelle asemalle ja sieltä rautatien itärajaa pitkin 
Taivaskallion omakotialueen pohjoisrajaa myöten kunnalliskodin alueen kautta 
Vantaanjokeen ja Vanhankaupunginlahteen vedetyn viivan eteläpuolella 
kartan tarkemmin osoittamalla tavalla. 

Niille henkilöille, joilla oli vuokralla tällä alueella sijaitsevaa maata, 
oli sanomalehdissä ilmoitettava, että heidän kaikissa suurehkoissa istutusten 
järjestämistä ja puiden poistamista koskevissa kysymyksissä oli käännyttävä 
kaupunginpuutarhurin puoleen saadakseen tarkempia ohjeita. Kaupungin 
metsänvartija vapautettiin samalla hänelle vuonna 1910 määrätyistä velvolli-
suuksista. 

Rkmrin pöytäk. 24 p. helmik. 296 §. — 2) S:n 15 p. jouluk. 1,742 §. — 3) S:n 27 p. 
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Keskuskeittolan johtokuntaan v a l i t t i i n k e r t o m u s v u o d e k s i professori 
C. Tigerstedt puheenjohtajaksi ja samalla keskuskeittolan toimitusjohtajaksi 
entisin palkkaeduin sekä rouvat H. Gebhard ja O. Tainio ynnä varajäseniksi 
johtaja A. Björkenheim ja rouva H. Leppälä. 

Naisten työtupain johtokuntaan valittiin2) kertomusvuodeksi aktuaari 
A. Hällfors puheenjohtajaksi sekä neiti A. Bruun, metallityöntekijä P. Kalervo 
ja johtajat V. V. Salovaara ja K. A. Widenius. 

Hyvösen lastenkodin johtajattaren toimeen oli valittu sairaanhoitajatar 
E. J . Siirala, jolle toistaiseksi oli maksettava 1,450 markan kuukausipalkka3). 

Kallion urheilukentän vartiointi. Rahatoimikamari päätt i4) , että Kallion 
urheilukentälle toistaiseksi ja niin kauan kuin kentällä suoritetut työt jat-
kuivat palkattaisiin vartija asianomaisista työmäärärahoista, minkä ohessa 
rakennuskonttoria kehoitettaisiin ilmoittamaan, milloin työt oli suoritettu 
loppuun, jotta kamari voisi ryhtyä muihin toimenpiteisiin järjestyksen yllä-
pitämiseksi kentällä. 

Korttiluettelo kaupungin viranpitäjistä. Agronoomi V. G. Bäckmanille 
annettiin5) tehtäväksi laatia korttiluettelo kaupungin viranpitäjistä 2,400 
markan palkkiosta n. 2 kuukauden ajalta lokakuun 15 p:stä lukien. Luettelon 
laatimiseen tarvi t tavat varat, 15,000 markkaa, osoitettiin kamarin käyttö-
varoista. 

Oikeus viran hoitamiseen. Koska kansakoulunjohtajan vaihtumista 
lukuvuoden lopulla pidettiin sopimattomana, oikeutti6) rahatoimikamari 
Topeliuksenkadun kansakoulun johtajan, vasta nimitetyn toisen kaupungin-
voudin L. Meruksen toukokuun aikana hoitamaan kansakoulunopettajan-
ja -johtajantointaan, vaikka hän oli astunut toisen kaupunginvoudin-virkaan. 

Oikeus pitää sivutoimia. Terveyspoliisin kaitsija S. LL Lehmuskallio 
oikeutettiin7) toistaiseksi toimittamaan desinfioimista ja valvomaan ter-
veydellisiä oloja Käpylässä 200 markan kuukausipalkkiosta, joka oli suori-
tet tava kulkutautien vastustamismäärärahasta, mutta terveydenhoitolauta-
kuntaa kehoitettiin samalla ottamaan harkittavaksi, olisiko Käpylää varten 
perustettava vakinainen kaitsijantoimi. 

Marian sairaalan sisätautien osaston apulaislääkäri I. Wallgren oikeutettiin8) 
toistaiseksi sivutoimena hoitamaan yliopiston patologis-anatomisen laitoksen 
assistentinvirkaa. 

Kansakoulunopettaja Y. W. Järviselle myönnettiin9) lupa kirjoittautua 
auskultantiksi Turun hovioikeuteen. 

Terveydenhoitolautakunnan toimiston siivoojatar E. Raatikainen oikeu-
tettiin 10) sivutoimena hoitamaan kunnallisen ammattientarkastuksen toi-
miston siivoojattarentointa. 

Samalla kamari päätt i1 1) antaa komitealle, johon valittiin herrat Hei-
nonen ja WTidenius sekä sihteeri Ervasti, tehtäväksi antaa lausunnon kaupun-
gin viranpitäjäin oikeudesta pitää sivutoimia. 

Oikeus loman saamiseen. Rahatoimikamari vahvisti12) kaupunginjohtajan 
ja rahatoimenjohtajan kesälomain järjestelyn. 

Rahatoimikamari oikeutti13) v. t. kaupungineläinlääkärin W. Ehrströmin 
saamaan kuukauden kesäloman. 
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Terveydellisten tutkimusten laboratoorin v. t. assistentti B. Willberg, 
joka oli hoitanut tätä tointa syyskuun 24 p:stä 1923 lähtien, oikeutettiin1) 
saamaan kuukauden kesäloma. 

Rahatoimikamari päät t i2) , että kauemmin kuin kymmenen vuotta 
palveluksessa olleiden vesijohto- ja kaasulaitosten vuorotyöntekijäin kesä-
loma pitennettäisiin 3 viikosta 1 kuukaudeksi. 

Oikeus asua kaupungin ulkopuolella myönnettiin: 
suomenkielisten kansakoulujen opettajattarelle E. Hohenthalille 3); sekä 
ruotsinkielisten kansakoulujen opettajattarelle E. Nordströmille4). 
Rahatoimikamarin edustajat hallituksissa, lautakunnissa y. m. Kamarin 

edustajaksi kaupungin teknillisten laitosten hallitukseen valittiin5) kanslian-
johtaja J . WT. Andersin, kaupungin yleisten töiden hallitukseen johtaja K. Hei-
nonen ja maatalouslautakuntaan johtaja A. Björkenheim. 

Aktiebolaget Lantmannagården nimisen yhtiön tiedusteltua, aikoiko 
kaupunki leventää Hakasalmenkadun vanhemman osan, rahatoimikamari 
päät t i 6) ilmoittaa, että se piti kyseellistä leventämistä erittäin tärkeänä ja 
halusi tarkemmin neuvotella erään mainittuun katuun rajoittuvan Aleksan-
terinkadun tontin n:o 22 b osan hankkimisesta kaupungille. Kaupungin-
johtaja A. Castrénille ja kaupunginasemakaava-arkkitehti B.Brunilalle annet-
tiin tehtäväksi hoitaa kyseelliset neuvottelut, joihin mainittu yhtiö valitsi7) 
edustajikseen varatuomari G. Ehrnroothin ja pankinjohtaja A. Freyn. 

Metsähallituksen halkotarhan siirtämistä toiseen paikkaan koskeviin 
neuvotteluihin määrätt i in8) kaupungin edustajiksi kaupunginjohtaja A. Cast-
ren ja kaupungininsinööri G. Lindqvist; metsähallitusta taas edustivat metsä-
neuvos M. Pekkala ja hallituksen puutavaranmyyntiosaston johtaja J . Honka-
salo. 

Helsingin suomen- ja ruotsinkielisten evankelis-luterilaisten seurakuntain 
kirkkohallintolautakunta ilmoitti valinneensa rakennusmestarit A. von Bellin 
ja J . L. Mantilan sekä hautauskonttorin johtajan G. Westerholmin neuvotte-
lemaan kaupungin kanssa mahdollisesti järjestettävästä Kirkkomaan- ja 
Leppäsuonkatujen risteyksen sekä uuden Lapinniemen—Salmisaaren tien 
välisestä liikenneväylästä, ja rahatoimikamari päät t i 9 ) määrätä kaupungin-
johtaja A. Castrénin ja sihteeri K. Hård af Segerstadin kaupungin puolesta 
ottamaan osaa mainittuihin neuvotteluihin. 

Kanslianjohtaja J . W. Andersinille ja sihteeri K. Hård af Segerstadille 
annettiin 10) tehtäväksi joulukuun 31 p:nä kaupungin puolesta toimittaa Salmi-
saaren uuden liikenneväylän katselmus. 

Rahatoimikamari p ä ä t t i u ) kehoittaa M. G. Stenius osakeyhtiötä ryhty-
mään kaupungin kamarin kanssa neuvotteluihin yhtiön entisellä Leppäsuo 
nimisellä vuokratontilla n:o 68 b olevista rakennuksista, joita ei ollut pois-
tettu, mutta joista ei myöskään ollut maksettu vuokraa vuoden 1918 jälkeen. 
Kamarin edustajaksi neuvotteluihin valittiin kaupunginjohtaja A. Castrén. 

Puolustusministeriön tehtyä esityksen eräiden Suomenlinnan saarien 
hallinnon siirtämisestä kaupungille rahatoimikamari määräsi12) kaupungin 
johtaja A. Castrénin yhdessä johtaja I. Lindforsin kanssa neuvottelemaan 
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asiasta valtionviranomaisten kanssa. Puolustusministeriön edustajina maini-
tuissa neuvotteluissa olisivat saapuneen ilmoituksen1) mukaan ministeriön 
insinööriosaston päällikkö everstiluutnantti K. Solin ja sen keskusosaston 
yleisten asiain jaoston päällikkö varatuomari H. Aarnio. 

Rahatoimikamari päät t i 2 ) valtuuttaa kaupunginjohtaja A. Castrenin 
muuta tilusvaihtoa koskevasta kysymyksestä riippumatta ryhtymään valtion-
viranomaisten kanssa neuvotteluihin valtion hallussa olevain Lapinniemen 
osain vaihtamisesta eräihin valtionrautateiden tarvitsemiin alueihin. 

Oikeusministeriön vankeinhoito-osasto ilmoitti3), että vankilatarkastaja 
N. Tammelin ja Plelsingin keskusvankilan johtaja A. O. Mannström oli mää-
rät ty neuvottelemaan kaupungin edustajain johtaja K. R. Heinosen ja sihteeri 
A. Ervastin kanssa suunnitellusta keskusvankilan aluetta koskevasta tilus-
vaihdosta. 

Maanmittausinsinööri H. Wikbergin ilmoitettua, että hän elokuun 3 p:nä 
ryhtyisi Bromarvin pitäjän Bengtsärin kylän Norrgärdin tilan vuokra-alueiden 
järjestelyyn, jossa torppari J . Nordströmin torppa erotettaisiin ja lunastettai-
siin, rahatoimikamari päät t i 4) valtuuttaa sihteeri A. Blombergin edustamaan 
kaupunkia mainitussa toimituksessa ja tekemään kaupungin puolesta 
vapaaehtoisen sopimuksen mainitun torpan lunastamisesta sekä allekirjoitta-
maan kauppakirjan; samalla oli asianomaiselle maanmittarille annettava tehtä-
väksi tämän toimituksen yhteydessä laatia kart ta mainitussa kylässä oleviin 
Norrgärdin ja Södergärdin tiloihin kuuluvista tiluksista. 

Kaupungin edustajaksi siihen maanmittaustoimitukseen, jolla Räbackan 
torppa erotettaisiin Hertonäsin säteritilasta, valittiin 5) asiamies M. Wilskman. 

Rahatoimikamari määräsi6) Toivoniemen kasvatuslaitoksen johtajattaren 
L. Ridvallin yhdessä pehtori J . Arolan kanssa valvomaan kaupungin etuja 
maaliskuun 16 p:nä toimitettavassa Lohjan pitäjän Paloniemen kylän vesi-
alueen jaossa, joka vesialue oli yhteinen Outamon yksinäistilan kanssa. 

Kaupungin edustajiksi kaupungilta Pasilan asemaa varten pakkolunas-
tet tujen alueiden rajankäyntiin rahatoimikamari valitsi7) asiamies M. Wilsk-
manin ja kaupungingeodeetti W. O. Lillen. 

Kaupungininsinööri G. Lindqvistin anomuksesta rahatoimikamari mää-
räsi 8) asiamies M. Wilskmanin avustamaan häntä Hertonäsin rautatietä 
varten tarvittavien alueiden pakkolunastuksen johdosta pidettävissä kokouk-
sissa. 

Rahatoimikamari määräsi9) v. t. kaupungininsinöörin S. Randelinin, 
työpäällikkö K. J. Willandtin ja sähkölaitoksen johtajan A. Marsion toi-
mittamaan uuden, Toista linjaa myöten diakonissalaitokselle vievän raitio-
tien katselmuksen. 

Uuden Käpylän raitiotien katselmusmieliiksi valittiin10) kamarin jäsen 
johtaja K. R. Heinonen, v. t. kaupungininsinööri S. Randelin, sähkölaitoksen 
johtaja A. Marsio ja työpäällikkö K. J . Willandt. 

Rakennuskonttori ilmoitti, että ne kaksi Länsisataman tuloväylää valai-
sevaa linjaloistoa, joiden rakentamisesta kaupunginvaltuusto vuonna 1924 
oli tehnyt päätöksen11), oli asetettu paikoilleen, ja rahatoimikamari päätt i1 2) 

Rkmrin jstn pöytäk. 8 p. huhtik. 1,260 §. —2) Rkmrin pöytäk. 13 p. helmik. 240 §. 
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ilmoittaa asiasta merenkulkuhallitukselle sekä valita kaupungin edustajaksi 
mahdolliseen luovutustarkastukseen työpäällikkö W. Hirnin. 

Rahatoimikamari valitsi1) kaupunginasemakaava-arkkitehti B. Brunilan 
ja arkkitehti K. Hård af Segerstadin neuvottelemaan Oulunkylän kaupungin-
asemakaavakomitean kanssa mainitun asemakaavan muodostelusta. 

Kaupungin edustajiksi toukokuun 22 ja 23 p:nä pidettävään Suonien II 
yleiseen asuntokongressiin rahatoimikamari valitsi2) kaupunginjohtaja A. Cast-
rénin, kanslianjohtaja J. W. Andersinin, rahatoimenjohtaja V. Hupiin, kamarin 
jäsenen johtaja K. R. Heinosen sekä sihteerin arkkitehti K. Hård af Seger-
stadin. 

Kansakoulujen kustannusten supistaminen. Rahatoimikamari antoi3) 
sihteeri A. Ervastille tehtäväksi tutkia, missä määrin ruokatavarain ja tarve-
aineiden kulutusta kaupungin kouluissa voitaisiin supistaa. 

Asetettuja komiteoja. Esiteltäessä kaupunginvaltuuston vahvistamaa 
vuoden 1925 menosääntöä sekä valtuuston sen yhteydessä tekemiä päätöksiä 
rahatoimikamari päät t i 4) asettaa komitean valmistelemaan kysymystä pää-
paloaseman laajentamisesta ja paloaseman rakentamisesta Töölöön sekä vaihto-
ehtoisesti pääpaloaseman siirtämisestä toiseen paikkaan ja valitsi sen puheen-
johtajaksi ent. pankinjohtajan G. Estlanderin, minkä ohessa palotoimikunta 
valitsi johtaja G. Idströmin ja kaupungin yleisten töiden hallitus kaupungin-
arkkitehti G. Taucherin komitean jäseniksi. 

Käsittelemään rahatoimenjohtaja J . Helon tekemää esitystä, ettei kau-
pungin kiinteää eikä irtainta omaisuutta enää palovakuutettaisi, rahatoimi-
kamari päät t i 5 ) asettaa komitean, johon valittiin kaupunginjohtaja A. Castrén 
puheenjohtajaksi sekä kamarin jäsenet A. Björkenheim ja K. A. Widenius 
jäseniksi. 

Samalla kuin rahatoimikamari vapautti vuonna 1920 kaupungin katujen 
suomalaisia nimiä tarkistamaan asetetun6) komitean sille annetusta tehtä-
västä kamari päät t i7) asettaa uuden komitean tarkastamaan sekä suomen-
että ruotsinkieliset katujen nimet ja valitsi komitean puheenjohtajaksi kau-
pungingeodeetti W. O. Lillen sekä jäseniksi professori H. Bergrothin, kamarin 
jäsenet T. Grotenfeltin ja K. V. Holman sekä yliopistonapulaisen E. A. Tunkelon. 

Terveydenhoitolautakunnan lähettämää kaupunginlääkärien uutta johto-
sääntöehdotusta tarkastamaan rahatoimikamari asetti8) komitean, johon 
tulivat kamarin jäsenet K. V. Holma ja A. Björkenheim sekä sihteeri A. Blom-
berg. 

Valmistelemaan kysymystä tulevana talvena mahdollisesti ilmenevän 
työttömyyden torjumisesta rahatoimikamari päät t i 9) asettaa komitean, johon 
valittiin kaupunginjohtaja A. Castrén puheenjohtajaksi sekä kamarin jäse-
net K. R. Heinonen ja työnvälitystoimiston johtaja A. H. Karvonen jäseniksi. 

Arkkitehti A. Toivoselle annettiin1 0) tehtäväksi valmistella kysymystä 
kaupunkikiinteistöjen hoidon keskittämisestä perustettavan kiinteistölauta-
kunnan tai kiinteistökonttorin huostaan. 

Komiteaan, jonka terveydenhoitolautakunta oli asettanut valmistelemaan 
kysymystä uudenaikaisen desinfioimis- ja syöpäläishävityslaitoksen perusta-
misesta, rahatoimikamari valitsi11) edustajakseen jäsenensä A. Virran. 

Rkmrin pöytäk. 27 p. helmik. 326 - 2) S:n 28 p. huhtik. 639 §. —3) S:n 20 p. 
tammik. 103 §. — 4) S:n 3 p. helmik. 177 § ja rkmrin jstn pöytäk. 4 p. maalisk. 837 §. — 
5) Rkmrin pöytäk. 10 p. maalisk. 364 §. —6) Ks. vuod. 1920 kert. siv. 249. — 7) Rkmrin 
pöytäk. 10 p. maalisk. 368 §. —8) S:n 13 p. maalisk. 373 §. — 9) S:n 17 p. maalisk. 393 §. 

10) S:n 20 p. maalisk. 401 §. — n ) S:n 7 p huhtik. 528 §. 

Kunnall. kert. 1925. 33 
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Valmistelemaan kysymystä kesäloman järjestämisestä kaikille niille 
työntekijöille, jotka siihen asti eivät olleet nauttineet tätä etua, rahatoimi-
kamari päät t i 1) asettaa komitean ja valitsi siihen puheenjohtajaksi kanslian-
johtaja J . W. Andersinin ja jäseneksi kamarin jäsenen A. Virran, minkä ohessa 
kaupungin yleisten töiden hallitus valitsi jäseneksi v. t. kaupungininsinöörin 
S. Randelinin2), kaupungin teknillisten laitosten hallitus sähköteknikko V. V. 
Salovaaran3) ja puhtaanapitolaitos johtaja J. T. Isotuvan4). 

Rahatoimikamari pää t t i 5 ) asettaa komitean valmistelemaan kysymystä 
huoneistojen hankkimisesta asunnottomille perheille ja valitsi sen jäseniksi 
talojen taloudenhoitajan K. Gustavsonin, kamarin jäsenen K. R. Heinosen, 
kunnan työväenasuntojen isännöitsijän G. Karhumaan ja asuntotarkastaja 
K. Wasastjernan. 

Rahatoimikamari päät t i 6 ) asettaa komitean, johon valittiin kanslian-
johtaja J . W. Andersin, sihteeri A. Blomberg ja kamarin jäsen K. V. Holma, 
tarkastamaan kahta lainvalmistelukunnan laatimaa ehdotusta kaupungin-
asemalainsäädännöksi ja laiksi jakolaitoksesta kaupungeissa, joista ehdotuk-
sista kaupunginvaltuusto oli pyytänyt kamarin lausuntoa. Herra Holman 
sijaan valittiin sittemmin komitean jäseneksi arkkitehti H. Andersin. 

Valmistelemaan kysymystä Eläintarhan septik-tankkilaitoksen uudestaan-
rakentamisesta rautatien itäpuolelle rahatoimikamari päät t i 7) asettaa komi-
tean, johon kamari valitsi sihteerinsä arkkitehti K. Hård af Segerstadin, 
kaupungin yleisten töiden hallitus työpäällikkö K. J . Willandtin 8) ja terveyden-
hoitolautakunta ensimmäisen kaupunginlääkärin F. Hisingerin8), minkä 
ohessa rautatiehallitusta kehoitettiin valitsemaan komiteaan yksi jäsen. 

Edustajakseen komiteaan, jonka kaupunginvaltuusto oli pää t tänyt 9 ) 
asettaa valmistelemaan kysymystä kotiterveyden- ja -taloudenhoidon opetus-
kurssien järjestämisestä, kamari valitsi10) professori C. Tigerstedtin. 

Uudenmaan läänin maaherran julistettua toukokuun 20 p:nä annetulla 
päätöksellä Ruskeasuon ja Uudenpellon alueiden pakkolunastuksen kaupungille 
loppuun suoritetuksi rahatoimikamari päätt i1 1) asettaa komitean laatimaan 
ehdotusta niiksi käytännöllisiksi toimenpiteiksi, jotka mainittujen alueiden 
ottamisesta kaupungin haltuun voivat aiheutua, ja valitsi komitean jäseniksi 
sihteeri A. Blombergin, kaupunginasemakaava-arkkitehti B. Brunilan, ensim-
mäisen kaupunginlääkärin F. Hisingerin, kaupungingeodeetti W. O. Lillen 
ja puhtaanapitolaitoksen johtajan J . Sjöholmin. 

Lisäjäseneksi komiteaan, jonka rahatoimikamari oli asettanut1 2) laatimaan 
ehdotusta Hertonäsin käytöstä, valittiin13) filosofiantohtori H. Ramsay. 

Rahatoimikamari päätt i1 4) asettaa toimikunnan laatimaan luetteloa 
niistä tonteista, jotka kaupunki vuonna 1926 tarjoaisi myytäväksi, sekä ehdo-
tusta niiden myyntihinnoiksi ja valitsi komiteaan puheenjohtajaksi rahatoimen-
johtaja V. Hupiin ja jäseniksi kamarin jäsenet T. Grotenfeitin ja K. R. Hei-
nosen, kaupungingeodeetti W. O. Lillen ja sihteeri K. Hård af Segerstadin. 

Kaupungin yleisten töiden hallituksen edustajiksi komiteaan, jonka-
rahatoimikamari oli asettanut1 5) valmistelemaan kysymystä uuden keittiö-

Rkmrin pöytäk. 14 p. huhtik. 549 §. —2) Rkmrin jstn pöytäk. 13 p. toukok. 1,717 
§. — 3) S:n 13 p. toukok. 1,683 §. — 4) S:n 27 p. toukok. 1,781 §. — 5) Rkmrin pöytäk. 28 p. 
huhtik. 660 §. — 6) S:n 30 p. kesäk. 1,026 ja 1027 §§ sekä 27 p. lokak. 1,483 §. — 7) Rkmrin 
jstn pöytäk. 21 p. heinäk. 2,517 §. — 8) S:n 11 p. elok. 2,607 ja 2,613 §§. — 9) Ks. tätä 
kert. siv. 148. —10) Rkmrin pöytäk. 7 p. heinäk. 1,053 §. — u ) S:n 18 p. elok. 1,147 §. —-
12) Ks. vuod. 1924 kert. siv. 286.— 13) Rkmrin pöytäk. 17 p. marrask. 1,588 §. — u ) S:n 
27 p. marrask, 1,642 §. —15) Ks. tätä kert. siv. 35. 
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rakennuksen rakentamisesta Kivelän sairaalan alueelle, oli vali t tu1) arkki-
tehti V. Vähäkallio ja kaupunginarkkitehti G. Taucher. 

Rahatoimikamari päät t i 2) antaa kaupungin sairaalain ylihallitukselle 
tehtäväksi yksissä neuvoin kaupungin yleisten töiden hallituksen ja köyhäin-
hoitolautakunnan kanssa tutkia kunnallisen keskusleipomon perustamisen 
mahdollisuutta ja sen tuottamaa hyötyä. Ylihallitus ilmoitti3) sittemmin 
valinneensa puolestaan sairaalatarkastaja G. Palanderin ja toimittaja E. Lei-
non toimittamaan mainitun tutkimuksen. Köyhäinhoitolautakuntaa edustaisi 
kysymyksen selvittelyssä taloudenhoitaja H. Moisio4). 

Kunnallinen kirjapaino. Jäseneksi komiteaan, jonka kaupunginvaltuusto 
oli asettanut valmistelemaan kysymystä kunnallisen kirjapainon perustami-
sesta, valittiin5) kamarin jäsen K. A. Widenius. 

Paviljonki Suomenlinnan liikennettä varten. Rahatoimikamari päät t i 6) 
asettaa komitean laatimaan ehdotusta uuden odotuspaviljongin rakentami-
sesta Suomenlinnaan matkustaville henkilöille ja valitsi siihen kanslianjoh-
taja J . W. Andersinin puheenjohtajaksi sekä satamakapteeni A. Lindforsin, 
johtaja H. Ramsayn, v. t. kaupungininsinöörin S. Randelinin ja everstiluut-
nantti K. Solinin jäseniksi. 

Oikeus pitää rakennusta kadulla. John Stenbergs maskinfabriks aktiebolag 
nimisen yhtiön anottua oikeutta säilyttää paikallaan sen osan konttoriraken-
nuksestaan, joka ulottui Siltasaarenkadulle, ja sihteeri K. Hård af Segerstadin 
neuvoteltua asiasta kaupungin puolesta yhtiön kanssa oli yhtiö ehdottanut, 
että asetettaisiin toimikunta rahassa arvioimaan yhtiön edellämainitun kadun 
varrella oleva tontti y. m., ja rahatoimikamari valitsi7) kaupungin edustajiksi 
arviotoimikuntaan kaupungingeodeetti W. O. Lillen ja vuorineuvos W. A. Sohl-
bergin tai viimemainitun esteellisyyden varalta pankinjohtaja I.. af Heur-
linin. 

Ruotsin kuninkaan vierailu. Valtioneuvoston asetettua komitean, jolle 
uskottiin tehtäväksi järjestää Ruotsin kuninkaan vastaanotto tämän saapuessa 
kaupunkiin elokuun 21—23 p:nä ja valittua sen puheenjohtajaksi lakitie-
teentohtori L. Ehrnroothin ja jäseniksi tasavallan presidentin ensimmäisen 
adjutantin C. B. E. Aejmelaeus-Äimän, ulkoministeriön osastopäällikön 
lähetystöneuvos A. Yrjö-Koskisen (varamiehenä lähetystöneuvos R. Numme-
lin), lähetystöneuvos O. Nykoppin, maaherra B. Jalanderin ja sotaväen v. t. 
päällikön L. Malmbergin rahatoimikamari valitsi8) edustajakseen mainittuun 
komiteaan kaupunginjohtaja A. Castrénin ja hänen varamiehekseen kanslian-
johtaja J . W. Andersinin. 

Kaupungin kiinteän omaisuuden katsastus. Kaupungin kiinteän omaisuu-
den katsastusmiesten ilmoitettua, että he katsoen nyt suoritettavaan kau-
pungin kiinteän omaisuuden perusteelliseen uudestaanarvioimiseen olivat 
ottaneet sihteeriksi arkkitehti A. Toivosen 6,000 markan palkkiosta ja apulais-
sihteeriksi teknikko Y. Veijolan 4,000 markan palkkiosta, rahatoimikamari 
hyväksyi9) tämän toimenpiteen. 

Jäsenten valitseminen asunto-osakeyhtiöiden ja -osuuskuntain hallituksiin. 
Rahatoimikamari valitsi seuraavat henkilöt alempana mainittujen yleis-
hyödyllisten asunto-osakeyhtiöiden ja -osuuskuntain hallituksiin. 

Aktiebolaget Tjänstemannabostäder — Virkamiesasuntoja osakeyhtiön 

Rkmrin jstn pöytäk. 11 p. marrask. 3,764 §. — 2) Rkmrin pöytäk. 2 p. lokak. 
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hallitukseen: lakitieteenkandidaatti K. V. Holman, sihteeri A. Blombergin ja 
arkkitehti A. Erikssonin1); 

Vallilan asunto-osuuskunnan r. 1. hallitukseen: lakitieteenkandidaatti 
K. V. Holman, sihteeri A. Blombergin ja arkkitehti A. Erikssonin, varamiehinä 
johtaja K. R. Heinonen ja sihteeri A. Ervasti2); 

Helsingin kaupungin rakennusosakeyhtiö 11:0 2:n hallitukseen väliai-
kaisesti: johtaja K. R. Heinosen, arkkitehdit A. Toivosen ja A. Erikssonin sekä 
sihteeri A. Blombergin 3); 

Oma asunto osakeyhtiön hallitukseen: arkkitehti A. Toivosen, sihteeri 
A. Blombergin ja arkkitehti A. Erikssonin, varamiehinä johtaja K. R. Hei-
nonen ja lakitieteenkandidaatti K. V. Holma4); 

Apollonkatu 18 nimisen osakeyhtiön hallitukseen: lakitieteenkandidaatti 
K. V. Holman ja arkkitehti A. Erikssonin, varamiehenä sihteeri A. Ervasti5); 

Asunto-osuuskunta Kävyn r. 1. hallitukseen: arkkitehdit A. Toivosen ja 
A. Erikssonin sekä toimittaja R. Tuhdin, varamiehinä lakitieteenkandidaatti 
K. V. Holma ja rahatoimenjolitaja V. Hupli6); 

Asunto-osuuskunta Käpylän r. 1. hallitukseen: aktuaari A. Hällforsin, 
arkkitehdit A. Erikssonin ja A. Toivosen, sekä rakennusmestari A. Hasarin, 
varamiehinä sihteerit A. Ervasti ja A. Blomberg7); 

Asunto-osuuskunta Haavan r. 1. hallitukseen: aktuaari A. Hällforsin sekä 
arkkitehdit A. Erikssonin ja A. Toivosen, varamiehinä sihteerit A. Ervasti 
ja A. Blomberg7); 

Helsingin kaupungin rakennusosakeyhtiö 11:0 l:n hallitukseen: johtaja 
K. R. Heinosen, arkkitehti A. Erikssonin ja sihteeri A. Blombergin, vara-
miehinä kaupunginasemakaava-arkkitehti B. Brunila ja isännöitsijä G. V. 
Karhumaa 8); 

Asunto-osakeyhtiö Tyynin hallitukseen: sihteeri A. Blombergin, arkki-
tehti A. Erikssonin ja asiamies M. Wilskmanin, varamiehinä sihteeri A. Ervasti 
ja seppä A. Virta9): 

Helsingin vuokralaisyhdistyksen asunto-osuuskunla Vallilan r. 1. halli-
tukseen: avustavan vanhemman kaupunginkirjurin A. Aureen, arkkitehti 
A. Erikssonin, johtaja K. R. Heinosen ja arkkitehti A. Toivosen, varamiehinä 
sihteerit A. Blomberg ja A. Ervasti10); sekä 

Asunto-osuuskunta Voiton r. 1. hallitukseen: arkkitehti A. Erikssonin, 
sihteeri A. Ervastin ja johtaja K. R. Heinosen, varamiehinä avustava van-
hempi kaupunginkirjuri A. Aure ja sihteeri A. Blomberg11). 

Rkmrin pöytäk. 24 p. lielmik. 304 §. — Rkmrin jstn pöytäk. 6 p. tuukok. 1,576 §. 
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