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Muiden koulu-
Kansakoulun Tontin arvo, Koulurakennuksen tontilla olevien Yhteensä, 

osoite. Smk. arvo, Smk rakennusten Smk. osoite. 
arvo, Smk. 

Kaisaniemi . . . . 4,130,000: - - 5,990,000 — — 10,120,000 
Tehtaank 2,580,000: — 4,820,000 — — 7,400,000 
Kallio 2,235,000: — 7,340,000 — 320,000: — 9,895,000 
Punavuorenk. . . 1,550,000: — 3,730,000 — — 5,280,000 
Kammionk 1,420,000: — 3,820,000 — 50,000: — 5,290,000 
Vallila 715,000: — 3,250,000 — 40,000: — 4,005,000 
Lapinlahdenk. . . 1,950,000: — 1,680,000 — 15,000: — 3,645,000 
Kristiinank 200,000: — 267,000 — . — 467,000 
Ratak 2,800,000: — 4,000,000 — — 6,800,000 
Toukola 130,000: — 665,000 — 20,000: — 815,000 
Annank 2,430,000: — 4,100,000 — 120,000: — 6,650,000 
Topeliuksenk. . . 900,000: — 3,610,000 — — 4,510,000 
Nikolaink 2,730,000: — 3,890,000 — 170,000: — 6,790,000 
Porthanink 1,340,000: — 1,320,000 — 10,000: — 2,670,000 
Eläintarhank. . . 669,000: — 4,790,000 — — 5,459,000 

Yhteensä 25,779,000: — 53,272,000 — 745,000: — 79,796,000 

Rakennuskonttorille annettiin t e h t ä v ä k s i a n t a a arvioida valmistavan 
poikain ammattikoulun käyte t tävänä oleva Pietarinkadun varrella sijaitseva 
kiinteistö sekä Helsinginkadulla oleva työväenopiston uusi rakennus. 

Tämän johdosta toimitetussa arvioinnissa saatiin tulokseksi2) seuraa-
vat arvot: 

A . ,, Tontin arvo, Rakennusten Yhteensä, Kiinteistön osoite. S m k . a r v o > S m k > S m k . 

Valmistava poikain am-
mattikoulu Pietarink. 6:ssa 3,370,000: — 1,844,000: — 5,214,000: — 

Työväenopisto Helsingink. 
26:ssa 3,150,000: — 4,327,000: — 7,477,000: — 

Yhteensä 6,520,000:— 6,171,000:— 12,691,000: — 

B. Kaupungin irtainta omaisuutta ja rahatointa 
koskevat asiat. 

Tilapäinen luotto. Kaupunginvaltuuston val tuutet tua 3) rahatoimikamarin 
ot tamaan lyhytaikaista luottoa 140,000,000 markkaa tai sitä vastaavan arvon 
ulkomaisessa rahassa kamari pää t t i 4 ) uudistaa pankkilaitoksen The National 
City Bank of New York myöntämän, joulukuun 14 p:nä maksettavaksi lan-
keavan 2,000,000 dollarin5) lainan vuodeksi eteenpäin lukien tammikuun 2 
p:stä 1928. Samalla päätett i in korottaa lainamäärä 3,000,000 dollariin. Koko 
lainamäärälle suoritettaisiin effektiivistä korkoa 5 y2 %. Kaupunginjohta ja 
Castrón ja asiamies M. Wilskman valtuutett i in kaupungin puolesta allekir-
joi t tamaan laina-asiakirjat. 

R k m r i n p ö y t ä k . 20 p. syysk . 1,311 §. — 2) S:n 1 p. m a r r a s k . 1,582 §. — 3) Ks . 
t ä t ä k e r t . s. 47. — 4) R k m r i n p ö y t ä k . 9 p . j ou luk . 1,830 § j a 23 p . j ou luk . 1,929 §. — 
5) K s . v :n 1926 k e r t . s. 174. 
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Suomen kaupunki- ja maalaiskuntain keskuslainakassa osakeyhtiö oli 
rahatoimikamarilta tiedustellut, tarvitsiko kaupunki lyhytaikaista lainaa, 
mut ta kamari pää t t i 1 ) vastata, ettei kamari voinut ottaa harkittavakseen 
yhtiön kirjelmässä esitettyjen ehtojen mukaista lainatarjousta. 

Rahatoimikamari päät t i 2 ) , et tä kaupungin Pohjoismaiden yhdyspankista 
saama konttokurantt i luotto heti sanottaisiin irti sekä että kaupunki toistaiseksi 
luopuisi käyt tämästä tä tä lainausmuotoa. 

Ulkomailla olevien obligatioiden lunastaminen. Kaupunginjohtaja ilmoitti 
antaneensa insinööri E. von Frenckellille, joka yksityisasiain vuoksi oleskeli 
ulkomailla, tehtäväksi asettua yhteyteen ulkomaalaisten kaupungin obliga-
tioiden omista jäin kanssa, jot ta saataisiin aikaan sopimus kaupungin van-
hempiin lainoihin kuuluvien obligatioiden lunastamisesta, sekä tarpeelliset 
ohjeet noudatettaviksi Ranskassa käytävissä neuvotteluissa. Suomen pan-
kin pääjohta ja R. Ryti, joka äskettäin oli palannut Ranskasta, oli käsityk-
senään lausunut, et tä obligatiot voitaisiin sopimustietä lunastaa Ranskassa 
n. 40 %:iin niiden kulta-arvosta. Koska Suomen Pariisissa oleva ministeri 
C. Enckell jo oli alustavasti tu tus tunut tähän asiaan, rahatoimikamari 
pää t t i 3 ) kääntyä hänen puoleensa anoen, et tä hän jatkaisi neuvottelujaan 
edellä mainitulla pohjalla, sekä ilmoittaa hänelle, että insinööri Frenckell 
oli yksityiskohtaisesti perehtynyt kaupungin laina-asioihin ja et tä kamari oli 
kehoit tanut häntä antamaan ministeri Enckellille kaikkea mahdollista apua, 
jot ta neuvottelut saataisiin onnelliseen tulokseen. Ennen mahdollisten lopul-
listen sopimusten tekoa tuli rahatoimikamarin kussakin erikoistapauksessa 
saada hyväksyä ne. 

Neuvoteltuaan asiasta kamarin yksityisten jäsenten kanssa kamarin 
kanslia sen jälkeen oli va l tuut tanut ministeri C. Enckellin ja insinööri E. von 
Frenckellin kaupungin puolesta tekemään sopimukset Ranskassa asuvien kau-
pungin obligatioiden omistajain kanssa kaupungin vuoden 1902 obligatio-
lainaan kuuluvien obligatioiden lunastamisesta 48 dollarista kappaleelta. 
Rahatoimikamari hyväksyi4) tämän toimenpiteen. 

Edellä mainitut herrat olivat sittemmin tehneet yhtymän L'association 
nationale des porteurs français de valeurs mobilières kanssa heinäkuun 1 p:ään 
asti voimassa olevan sopimuksen5) obligatioiden lunastamisesta kaupungille 
edellä mainitusta hinnasta. Pala t tuaan Ranskasta insinööri von Frenckell suulli-
sesti teki selvää käydyistä neuvotteluista ja ilmoitti tällöin, et tä mainit tu yh-
tymä oli arvioinut kulunkinsa myötävaikutuksesta obligatioiden lunastamiseen 
25,000 frangiksi kerta kaikkiaan sekä et tä sen hallintoneuvosto oli pannut 
sopimuksen hyväksymisen ehdoksi vaatimuksen, ettei kaupunki ennen heinä-
kuun 1 p:ää eikä sen jälkeenkään maksanut obligatioista suurempaa hintaa 
kuin sopimuksessa oli määrät ty , ei yksityishenkilöille eikä yhtymille, ellei 
kaupunki samalla maksanut ranskalaisille obligatioiden omistajille vastaavaa 
lisähintaa yhtymän välityksellä lunastetuista obligatioista; kaupungilla olisi 
kuitenkin oikeus ilman lisämaksuvelvollisuutta maksaa suurempi lunastus-
hinta, jos olot muuttuisivat niin, että esim. vuoden 1921 obligatiolaki kumot-
taisiin. Edelleen insinööri von Frenckell huomautti , et tä sopimuksen mukaan 
oli obligatioiden omistajille maksettava lisämaksua ainoastaan siinä tapauk-
sessa, et tä yhtymä tä tä vaat i saatuaan ilmoituksen, et tä obligatioita oli lunas-
t e t tu korkeammasta hinnasta; et tä lisämaksuvelvollisuus ei ollut voimassa, 

!) Rkmrin pöytäk. 20 p. toukok. 796 §. — 2 ) S:n 30 p. jouluk. 1,960 §. — 3 ) S:n 22 p. maa-
lisk. 479 §. — 4 ) S:n 1 p. huhtik. 546 §. — 5 ) S:n 12 p. huhtik. 611 § ja 22 p. huhtik. 630J. 
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milloin obligatioita affidavitin perusteella oli lunastettu kultavaluutassa, ei 
myöskään, jos obligatiot oikeudenkäynnillä oli tuomit tu maksettavaksi; että 
lunastettavaksi langenneet kupongit oli lunastettava paperifrangeissa; sekä 
et tä sopimuksessa vahvistet tu hinta oli suoritettava kaikista lunastettavaksi 
esitetyistä obligatioista. Banque privée oli i lmoittanut suostuvansa toimimaan 
obligatioiden kalastuspaikkana 5 frangin provisiosta obligatioita. 

Rahatoimikamari hyväksyi1) periaatteellisesti t ämän sopimuksen päät täen 
samalla, et tä obligatioiden lunastamiseen ta rv i t tava t varat annettaisiin käy-
tet täväksi vasta kamarin saatua alkuperäiset sopimuskirjat ja voitua ne 
yksityiskohtaisesti tarkastaa. 

Kaupungin neuvotteli jäin kuitenkin vaadit tua, että lunastuspaikkakun-
nalle lähetettäisiin ta rv i t tavat varat, kamarin kanslia oli sopinut Suomen pankin 
kanssa siitä, että tarpeelliset varat suoritettaisiin New Yorkin pankkilaitoksen 
National City Bank välityksellä. Arvion mukaan tarvittaisiin aluksi 100,000 
dollaria ja 100,000 frangia, mihin tuli lisäksi edellä mainitulle yhtymälle kuulu-
va välitysprovisio, 25,000 frangia. Rahatoimikamari pää t t i 2 ) sen johdosta 
lopullisesti hyväksyä kyseellisen sopimuksen sekä edellä mainitut kamarin 
kanslian toimenpiteet. 

Myöskin L'association nationale des porteurs français de valeurs mobilières 
vahvist i3) huhtikuun 21:ntenä päivätyssä kirjeessä, et tä sen hallintoneuvosto 
oli hyväksynyt sopimuksen ehdoin, ettei Helsingin kaupunki myöntänyt edulli-
sempia ehtoja millekään yhtymälle eikä yksityiselle obligatioiden omistajalle 
myöntämät tä vastaavaa etua myöskin yhtymän jäsenille. 

Koska neuvottelut olivat vieneet enemmän aikaa kuin alussa oli arveltu, 
pidennett i in4) edellä mainitun sopimuksen voimassaoloaika syyskuun 30 
p:ään. 

Rahatoimikamari pää t t i 5 ) kehoittaa Suomen Pariisin ministeriä C. 
Enckelliä i lmoittamaan Ranskassa asuville kaupungin vuoden 1902 lainaan 
kuuluvien obligatioiden omistajille, et tä kaupunki vielä syyskuun pää ty t tyä eli 
kaupungin yhtymän L'association nationale des porteurs français de valeurs 
mobilières kanssa tekemän sopimuksen voimassaoloajan mentyä umpeen 
oli valmis lunastamaan kyseellisiä obligatioita siihen asti voimassa ollein ehdoin. 

Edelleen kamari päät t i 5 ) , et tä vuoden 1902 laina kuoletettaisiin loppuun 
vuosina 1928—31 sekä antoi rahatoimikonttorille tehtäväksi tässä tarkoituk-
sessa laatia kuoletussuunnitelman. 

Edellä mainitun yhtymän kanssa tehty sopimus pidennetti in6) sittem-
min olemaan voimassa vuoden loppuun. 

Tehdyn ehdotuksen johdosta, et tä kaupunki yh tymän L'association 
des porteurs français de valeurs mobilières välityksellä ryhtyisi lunastamaan 
vuosien 1892, 1898 ja 1900 lainoihin kuuluvia obligatioita, rahatoimikamari 
päät t i 7 ) , ettei mitään yleistä sopimusta tai nimenomaista ostotarjousta teh-
täisi. Sen varalta, et tä ulkomailta tarjottaisiin kaupungin lunastettavaksi 
maini t tuja tai vuoden 1902 lainaan kuuluvia obligatioita, jotka olivat olleet 
ulkomailla jo ennen tammikuun 1 p:ää, kamari vahvisti seuraavat maksimi-
hinnat noudatettaviksi lunastuksessa: vuoden 1898 obligatiolainaan kuulu-
vista obligatioista 44 % sekä vuosien 1892, 1900 ja 1902 obligatioista 
48 % niiden kulta-arvosta. Vuosien 1900 ja 1902 obligatioiden korkolip-
puja saisi kuitenkin lunastaa ainoastaan Suomen markoissa ja nimellis-

l· ^ i) Rkmrin pöytäk. 26 p. huhtik. 651 §. — 2) S:n 3 p. toukok. 691 §. — 3) S:n 3 p. 
kesäk. 900 §. — 4) S:n 20 p. toukok. 795 § ja 5 p. heinäk. 1,025 §. — 5) S:n 9 p. syysk. 
1,244 §. — 6) S:n 18 p. lokak. 1,482 §. — 7) S:n 3 p. toukok. 692 §. 
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arvosta 1) kun taas vuosien 1892 ja 1898 obligatioiden kuponkeja saisi lunas-
taa edellä mainituin prosentein niiden kulta-arvosta. 

Pankille Banque privée oli huomautet tava 2 ) , et tä jos lunastettavaksi 
esitetyistä obligatioista puut tu i asiaankuuluvia kuponkeja, niiden lunastus-
hinnasta oli vähennettävä erotettujen kuponkien arvo laskettuna obligati-
oiden lunastuskurssin mukaan. 

Banque privée oli anonut, et tä kaupunki laatisi viisi uu t ta vuoden 1902 
obligatiolainaan kuuluvaa obligatiota yhtä monen hävinneen sijaan, ja raha-
toimikamari pää t t i 3 ) myöntyä tähän ehdoin, että pankki antoi pankkitaka-
uksen kaupungille tämän johdosta mahdollisesti aiheutuvasta vahingosta. 

Pariisilaisen pankkiiri Steenin tarjous myydä 4,000 vuoden 1902 obliga-
tiolainaan kuuluvaa obligatiota 48 dollarista kappaleelta evättiin 4), koska herra 
Steen oli määrännyt ehdoksi, et tä myöskin obligatioihin kuuluvat kupongit 
oli lunastettava saman kurssin mukaan. 

Rahatoimikamari pää t t i 5 ) ostaa lontoolaiselta J . Henry Schröder & 
Company nimiseltä pankkiiriliikkeeltä vuoden 1909 lainaan kuuluvia obli-
gatioita 2,000 punnan nimellisarvosta ja vuoden 1911 lainaan kuuluvia 7,000 
punnan nimellisarvosta kurssiin 68 y2. 

Basler Handelsbank nimisen pankkiliikkeen vaadit tua ennakolta tarvit-
t ava t varat kaupungin vuonna 1902 ot taman lainan erääntyneiden kuponkien 
ja arvottujen obligatioiden lunastamiseksi rahatoimikamari pää t t i 6 ) tehdä 
Suomen pankin kanssa sopimuksen siitä, että t ämä luovuttaisi Basler Handels-
bankin käytet täväksi tarpeelliset vara t ehdoin, et tä kaupunki suorittaisi 
pankille mahdollisesti koituvan vahingon. 

F. Lange & C:o niminen hampurilainen pankkiiriliike oli t a r jonnut kau-
pungin lunastettavaksi erään määrän kaupungin vuosien 1898 ja 1900 obliga-
tiolainoihin kuuluvia obligatioita ja kuponkeja, ja rahatoimikamari pää t t i 7 ) 
t ämän johdosta val tuut taa kaupunginjohtajan tekemään mainitulle toimi-
nimelle vastatarjouksen edellä mainit tujen obligatioiden ostamisesta 45 dolla-
rista 500 markan nimellismääräiseltä vuoden 1898 lainaan kuuluvalta obli-
gatioita ja 48 dollarista niinikään 500 markan nimellismääräiseltä 1900 vuoden 
lainaan kuuluvalta obligatioita. Maksettavaksi langenneista korkolipuista 
suoritettaisiin kuponkeihin Suomen markoissa merkit ty määrä Ranskan 
frangeja ja provisiota 5 frangia jokaiselta 500 markan nimellisarvoiselta obli-
gatioita. Jos obligatiot olivat epätäydellisiä sikäli, et tä joidenkin vuosien 
kupongit puut tuivat , oli lunastushinnasta vähennettävä kuponkien arvo 
Ruotsin kruunuissa. 

Rahatoimikamari pää t t i 8 ) ilmoittaa niille henkilöille, jotka valtion edus-
tajain kanssa olivat neuvotteluissa Suomen valtion obligatioiden lunastami-
sesta, että kaupunki oli halukas lunastamaan Saksassa olevia kaupungin vuo-
sien 1892, 1898, 1900 ja 1902 lainoihin kuuluvia obligatioita suhteellisesti 
samoin ehdoin, joita oli noudatet tu lunastettaessa obligatioita Ranskassa. Sen 
varalta, että saksalaiset edustajat haluaisivat ryhtyä asian johdosta neuvotte-
luihin, kamari val tuut t i kaupunginjohtaja Castrénin edustamaan kaupunkia. 

Sittemmin ilmoitettiin, etteivät saksalaiset obligatioiden omistajat hyväk-
syneet kaupungin ehtoja, ja rahatoimikamari pää t t i 9 ) antaa kysymyksen 

*) Obligatioiden omistajain kanssa myöhemmin tehdyn sopimuksen mukaan lunastet-
tiin myöskin vuosien 1900 ja 1902 obligatioiden kuponkeja 48 %:lla niiden kulta-arvosta. — 
2) Rkmrin pöytäk. 10 p. toukok. 737 §. — 3) S:n 19 p. heinäk. 1,052 §. — 4) S:n 4 p. mar-
rask. 1,607 §. —\5) S:n 15 p. maalisk. 452 §. — 6) Rkmrin pövtäk. 25 p. helmik. 332 §. — 
7) S;n 10 p. toukok. 726 §. — 8) S:n 11 p. lokak. 1,442 §. — 9) S:n 13 p. lokak. 1,444 §. 
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raueta, koska kamari toistaiseksi ei halunnut maksaa kyseellisistä obligatioista 
ja " kupongeista suurempaa hintaa kuin Ranskassa oli maksettu. 

Kysymystä koskevat neuvottelut aloitettiin kuitenkin uudestaan, ja 
tällöin rahatoimikamari periaatteessa h y v ä k s y i s e u r a a v a n sopimuksen 
Saksassa olevien kaupungin vuosien 1898, 1900 ja 1902 obligatiolainoihin 
kuuluvien obligatioiden lunastamisesta, kuitenkin siten muute t tuna , et tä 
ehdotuksessa mainitut saksanmarkat oli muute t tava vastaavaksi määräksi 
dollareita. 

»Helsingin kaupunki sitoutuu tämän kaut ta käteismaksulla ostamaan 
takaisin ne obligatiot, jotka kuuluvat kaupungin obligatiolainoihin vuosilta 
1898, 1900 ja 1902, seuraavilla ehdoilla: 

1) Obligatioiden omistajien tulee olla Saksan alamaisia ja voida toteen-
näyt tää, et tä he ovat omistaneet obligatiot 

a) 21 p:stä toukokuuta v. 1921 
b) 1 p:stä tammikuuta v. 1927 
c) varustettuina saksalaisella sotaa edelläkäyvän ajan leimalla, 
d) nykyhetkellä. 
2) Obligatioiden tulee olla varustettuina kaikilla vielä erääntymättömillä 

kuin myöskin juoksevan vuoden osinkokupongeilla. 
3) Maksu on joka obligatiosta määrältään 

Smk. 500: — ja kuuluva v. 1898 3 y2 % lainaan Rmk. 184: 40, 
» 5 0 0 : — » » » 1900 4 % » » 201:60, 
» 500:— » » » 1902 4 % » » 201:60; 

4) Jokaisesta erääntyneestä voimassa olevasta kupongista suoritetaan 
Rmk. 0: 40 kutakin Smk. 1: — kohti. 

5) Obligatiot ovat tal letet tavat johonkin siihen oikeutettuun saksalaiseen 
pankkiin tai Helsingin rahatoimikamariin 1 p. tammik. — 30 p. maalisk. 1928 
välisenä aikana ja t apah tuu suoritus huhtikuun 8 p:nä 1928. 

6) Jokaisesta lunastetusta obligatiosta suorittaa Helsingin kaupunki 
pankille, joka sen on lunastanut, Rmk. 0: 80 obligatiota kohti. 

7) Ellei obligatioita nimellisarvoltaan yhteensä Smk. 750,000: — esitetä 
lunastettaviksi, on Helsingin kaupunki oikeutettu purkamaan tämän sopi-
muksen. 

8) Siltä varalta, että Suomen pankki niin haluaa, voidaan tämän tar jo-
muksen voimassaoloaikaa pidentää 30 p:ään kesäkuuta 1928. 

9) Siinä tapauksessa, että Helsingin kaupunki 5 vuoden kuluessa tammi-
kuun 1 p:stä 1928 lukien yleisen sopimuksen mukaan sitoutuu, ostamaan näihin 
lainoihin kuuluvat obligatiot korkeampaan hintaan, on kaupunki velvollinen 
maksamaan kaikille niille, jotka tämän sopimuksen perusteella ovat myyneet 
obligatioita, eron tämän hinnan ja mahdollisen kalliimman hinnan välillä.» 

Obligatioiden lunastaminen Suomessa. Rahatoimikamari osti2) Helsingin 
yliopistolta erään määrän obligatioita, joiden nimellisarvo oli 31,000 markkaa 
ja jotka kuuluivat kaupungin vuoden 1892 lainaan, suorittaen yhteensä 62,000 
markkaa eli 200 % nimellisarvosta. Samalla rahatoimikamari sitoutui siinä 
tapauksessa, et tä kaupunki vuoden varrella maksaisi Suomessa olevista samaan 
lainaan kuuluvista obligatioista edellä mainit tua suuremman hinnan obligati-
oita, maksamaan yliopistolle lisähinnan, joka vastasi edellä mainitussa sopi-
muksessa määrätyn hinnan ja sen hinnan välistä erotusta, joka obligatioista 

Rkmrin pöytäk. 22 p. marrask. 1,720 §. — 2) Rkmrin jstn pöytäk. 29 p. huhtik. 
3?939 
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olisi ollut suoritettava, jos ne olisi lunastettu Suomessa vuoden varrella sovel-
letun korkeimman kurssin mukaan. 

Rahatoimikonttori v a l t u u t e t t i i n k a u p u n g i n j o h t a j a n osoitusten mu-
kaisesti ostamaan takaisin Suomessa olevia vuosien 1892, 1898, 1900 ja 1902 
lainoihin kuuluvia obligatioita ja lunastettavaksi erääntyneitä kuponkeja 
hintaan, joka saisi nousta enintään 300 %:iin obligatioiden ja kuponkien 
nimellisarvosta. 

Myöhemmin rahatoimikamari pää t t i 2 ) maksaa Suomessa olevista vuosien 
1892, 1898, 1900 ja 1902 lainoihin kuuluvista obligatioista enintään 350 % 
niiden nimellisarvosta, kuitenkin siten, että jokaista myynti tar jousta oli 
erikseen harkit tava. 

Kaupungin obligatio-oikeudenkäynnit. Asianajaja R. Hellberg oli Tuk-
holman raastuvanoikeudessa vaat inut Helsingin kaupungin velvoittamista 
lunastamaan yhden kaupungin vuoden 1892 lainaan ja yhden kaupungin 
vuoden 1902 lainaan kuuluvan obligation yhteensä 720 Ruotsin kruunusta 
samoinkuin korvaamaan oikeudenkäynnin hänelle a iheut tamat kulut. 
Haaste tuli käsiteltäväksi kesäkuun 1 p:nä. Tämän johdosta rahatoimikamari 
pää t t i 3 ) ryhtyä valmistaviin toimenpiteisiin voidakseen vastata asiassa sekä 
käyt tää hyväkseen niitä säännöksiä laillisesta tuomioistuimesta, joiden perus-
teella Ruotsin lain mukaan asiassa ehkä voitaisiin tehdä menestyksellinen 
forum-väite, sekä muuten käytettävissä olevin keinoin pitki t tää jutun käsit-
telyä, jot ta kamari sillävälin ehtisi neuvotella ruotsalaisten obligatioiden 
omistajain kanssa suuremman obligatiomäärän lunastamisesta. 

Samalla kaupunginjohtaja Castren valtuutett i in hyväksymään sellaisten 
obligatioiden hinnaksi, joita lunastaessaan kaupunki noudatt i obligatiolainan 
määräyksiä, niiden kulta-arvon. Koska kuitenkin Suomen pankki oli saanut ai-
kaan sopimuksen obligatioiden lunastamisesta hinnasta, joka vastasi 60 % 
kulta-arvosta, oli kaupunginjohtaja Castrenin aina, jos lunastamisessa aiottiin 
yli t tää maini t tu hinta, ennen lopullisen ostotarjouksen tekemistä tai myynti-
tarjouksen hyväksymistä neuvoteltava asiasta pankin pääjohta jan R. Rytin 
kanssa. 

Asiamies M. Wilskman joka oli Tukholmassa neuvotellut ruotsalaisten 
asianajajain kanssa Helsingin kaupungin ja asianajaja Hellbergin välisestä 
obligatioiden ja kuponkien lunastamista koskevasta oikeudenkäynnistä, ehdot-
ti, et tä Tukholman raastuvanoikeudessa tehtäisiin väite siitä, ettei raastuvan-
oikeus ollut oikea tuomioistuin kyseellistä asiaa käsittelemään, sekä että kau-
punki, jos t ämä väite vastoin otaksumista hylättäisiin, vaatisi, et tä kanne oli 
ratkaistava velallisen kotimaassa voimassa olevan, s .o. Suomen lain mukaan. 
Rahatoimikamari pää t t i 4 ) määrätä edustajakseen Tukholman raastuvan-
oikeudessa vireillä olevaan oikeudenkäyntiin asiamies Wilskmanin, jonka 
tuli apunaan käyt tää sopivaa ruotsalaista asianajajaa. Asian arvon ja tär-
keyden vuoksi asiamiestä kehoitettiin hankkimaan asiasta professorien O. Hj . 
Granfeltin ja R. Sjöströmin lausunnot, jotka oli esiteltävä kamarille samoin 
kuin myöskin asiamiehen laadit tava ehdotus raastuvanoikeuteen jätettäviksi 
vastineiksi. Asian aiheut tamat kustannukset oli kamarin hyväksymää laskua 
vastaan suoritettava provisioita y. m. varten olevasta määrärahasta. 

Tutus tu t tuaan mainit tujen asiantuntijain lausuntoihin kamari pää t t i 5 ) , 
e t tä professoreja Ä. Hessleriä ja E. Kallenbergiä kehoitettaisiin lausumaan 

!) Rkmrin pöytäk. 10 p. toukok. 728 §. — 2) S:n 4 p. marrask. 1,609 §. — 3) S:n 22 
p. maalisk, 478 §. — 4) S:n 13 p. toukok. 753 §. — 5) S:n 24 p. toukok, 811 f. 
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mielipiteensä siitä, oliko Tukholman raastuvanoikeus katsot tava oikeaksi 
tuomioistuimeksi käsittelemään kyseellistä asiaa. Asiamiehen vastine-ehdotus 
hyväksytt i in1) . 

Asiamies ilmoitti, et tä Fiducia A. S. niminen yhtiö oli haas ta t tanut Hel-
singin kaupungin maaliskuun 15 p:nä geneveläiseen tuomioistuimeen Tribunal 
de premier instance, chambre de conciliation vaatien kaupungin velvoitta-
mista lunastamaan erinäisiä vuoden 1902 lainaan kuuluvia arvot tuja obliga-
tioita ja erääntyneitä kuponkeja Sveitsin frangeissa. Tämän johdosta asiamies 
oli ulkoasiainministeriön välityksellä pyytänyt Suomen Geneven lähetystöä, 
valitsemaan sopivan henkilön edustamaan kaupunkia kyseellisessä oikeuden-
käynnissä ja anomaan pidempää lykkäystä asian selvittelyä varten. Rahatoimi-
kamari hyväksyi2) nämä toimenpiteet. Sittemmin asian hoito oli uskottu 
asianajaja Achardille, jolle myönnett i in3) 1,000 frangin ennakkopalkkio suo-
ritettavaksi talousarvion tililtä Provisiot y. m. 

Meriväenluutnantti J . Jaureguiberryn haastatet tua kunnallispormestari 
L. Ehrnroothin Helsingin kaupungin edustajana Pariisin Tribunal civil de la 
Seine nimiseen tuomioistuimeen vaatien, että kaupunki velvoitettaisiin lunas-
tamaan hänen hallussaan olevat kaupungin vuoden 1902 obligatiolainaan 
kuuluvat obligatiot Sveitsin frangeissa, asiamies ilmoitti, et tä Suomen Pariisin 
lähettiläs C. Enckell oli an tanut lähetystön lakimiehelle R. Couleflle tehtä-
väksi koettaa saada oikeudenkäynnin lykätyksi sekä pyytänyt asiasta hänen 
lausuntoaan, jonka hän oli antanutkin. Rahatoimikamari pää t t i 4 ) hyväksyä 
nämä toimenpiteet ja lähettää herra Couleflle tarpeelliset val takir jat . Samalla 
valtuutett i in ministeri Enckell kaupungin puolesta neuvottelemaan kaupungin 
obligatioiden sovinnollisesta lunastamisesta. 

Ministeri Enckell ilmoitti toukokuun 3:ntena päivätyssä kirjeessä, että 
hän oli kehoit tanut kaupungin herra Jaureguiberryn oikeudenkäynnissä käyt-
tämää asianajajaa ryhtymään toimenpiteisiin, jotta kaupungin pormestari, 
jolla ei ollut oikeutta edellä mainitussa asiassa vastata kaupungin puolesta, 
erotettaisiin jutusta, että lakitieteentohtori L. Raveton, joka aikaisemmin oli 
saanut tehtäväkseen toimia pormestarin apulaisena oikudenkäynnissä, ensi 
tilassa saisi valtakirjan toimiakseen siinä rahatoimikamarin edustajana, sekä 
et tä asianajaja Coulet tekisi tuomioistuimen laillisuutta koskevan väitteen 
perusteilla, jotka kamarin asiamies M. Wilskman oli suullisesti i lmoittanut 
herra Couleflle tai jotka ilmenivät hänelle lähetetyistä asiakirjajäljennöksistä. 
Rahatoimikamari hyväksyi 5 ) nämä toimenpiteet. Samalla kamari pää t t i 5 ) 
lähettää asianajaja Ravetonille erinäisten oikeudenkäynnin aiheuttamien 
kulujen peittämiseen 3,000 Ranskan frangia, mikä määrä suoritettaisiin 
talousarvion määrärahasta Provisiot y. m. 

Asianajaja R. Coulet'n ehdotus kaupungin vastineeksi meriväenluutnantti 
Jaureguiberryn kaupunkia vastaan vireille panemassa oikeudenkäynnissä 
hyväksytti in 6). 

Rahatoimikamari pää t t i 7 ) hyväksyä asianajaja Coulet'n tarjouksen 
saapua henkilökohtaisesti Helsinkiin suullisesti neuvottelemaan herra Jaure-
guiberryn ja Helsingin kaupungin välisestä oikeudenkäynnistä. Herra Coulet 
oli arvioinut matkakustannuksensa, jotka kaupungin tuli suorittaa, 7,500 fran-
giksi. 

Rkmrin pöytäk. 27 p. toukok. 826 §. — 2) S:n 8 p. maalisk. 403 §. — 3) Rkmrin 
jstn pöytäk. 21 p. jouluk. 7,307 §. — 4) Rkmrin pöytäk. 8 p. maalisk. 402 §. — 5) S:n 
10 p. toukok. 736 §. — 6) S:n 4 p. inarrask. 1,614 §. — 7) S:n 22 p. marrask. 1,721 § ia 
20 p. jouluk. 1,908 f. 
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Kumoten viimeksi mainitun päätöksensä kamari sittemmin antoi 1) asia-
mies M. Wilskmanille toimeksi matkustaa Pariisiin neuvotellakseen siellä asian-
a ja ja Coulet'n kanssa Pariisin tuomioistuimessa kaupunkia vastaan vireillä 
olevista oikeudenkäynneistä. Samalla herra Wilskman valtuutett i in Parii-
sista Helsinkiin tuomaan kaupungin laskuun lunastetut vuoden 1902 lainaan 
kuuluvat obligatiot. Kyseelliset obligatiot oli vakuutet tava Merivakuutus-
osakeyhtiö Argossa 5,000,000 markan arvosta vakuutusmaksun ollessa 7,500 
markkaa. Asiamies Wilskman oikeutettiin ennakolta nostamaan kaupungin-
kassasta 6,000 markkaa matkakustannuksiaan varten ja velvoitettiin aikanaan 
ti l i t tämään nämä varat . 

Samalla asiamies val tuutet t i in 2 ) The National City Bank of New York 
nimisen pankin Pariisin konttorista ot tamaan vastaan ja kui t taamaan Ranskassa 
lunastetut vuoden 1902 lainaan kuuluvat obligatiot; Suomen pankkia pyydet-
täisiin antamaan edellämainitulle pankille määräys kyseellisten obligatioiden 
jättämisestä herra Wilskmanille. 

Insinööri E. von Frenckellille suoritettiin3) 22,540 markkaa niiden kustan-
nusten korvaukseksi, jotka hänelle olivat koituneet kaupungin Ranskassa olevien 
obligatioiden lunastamista koskevien Pariisissa käytyjen neuvottelujen johdosta. 
Rahamäärä oli suoritettava provisioita y. m. varten olevasta määrärahasta. 

Lunastetuista obligatioista suoritettava lisämaksu. Norjalainen kauppias 
P. Elieson, jolta rahatoimikamari vuonna 1920 oli lunastanut erinäisiä kau-
pungin vuosien 1898, 1900 ja 1902 lainoihin kuuluvia obligatioita Suomen 
rahassa 10,257: 50 markalla, oli i lmoittanut saaneensa mainit tuna ajankohtana 
Suomen pankilta tiedon, ettei obligatioita voinut lunastaa Ruotsin eikä Norjan 
kruunuissa, mut ta sittemmin saaneensa tietää, että hänellä olisi ollut siihen 
täysi oikeus, koska obligatioiden omistajilta vasta vuonna 1921 oli lailla eräissä 
tapauksissa riistetty oikeus maksun saamiseen ulkomaan rahassa. Hän vaat i 
sen vuoksi, et tä hänelle suoritettaisiin edellä mainit tujen obligatioiden raha-
määrä, 7,560 Ruotsin kruunua, tässä rahalajissa tai Suomen rahassa maksu-
päivänä voimassa olleen kurssin mukaan, vähentämällä kuitenkin hänelle 
aikaisemmin suoritettu määrä, ynnä 6%:n korko toukokuun 3 p:stä 1920. Raha-
toimikamari päät t i 4) kohtuussyistä ilmoittaa olevansa suostuvainen suoritta-
maan hänelle 4,734: 90 kruunua (7,385: 40 kruunua, siitä vähennettynä aikai-
semmin makset tu määrä, joka maksupäivän kurssin 387 mukaan laskettuna 
teki 2,650: 50 kruunua) kurssin 1,060: 50 mukaan eli 50,213: 62 markkaa ilman 
korkoa ehdoin, ettei kaupunkia vastaan nostettu oikeudenkäyntiä. 

Obligatioiden arvonta. Vuonna 1927 arvottiin seuraavat määrät kaupungin 
obligatiolainoihin kuuluvia obligatioita: marraskuun 1 p:nä vuoden 1892 4 y2 
%:n lainasta 71 obligatiota ä 5,000 markkaa, 274 obligatiota ä 1,000 markkaa 
ja 355 obligatiota ä 500 markkaa, helmikuun 1 p:nä vuoden 1898 3 y2 %:n lai-
nasta 29 obligatiota ä 5,000 markkaa, 81 obligatiota ä 2,000 markkaa, 102 
obligatiota ä 1,000 markkaa ja 196 obligatiota ä 500 markkaa, vuoden 1900 
4 %:n lainasta 34 obligatiota ä 5,000 markkaa, 81 obligatiota ä 2,000 markkaa, 
107 obligatiota ä 1,000 markkaa ja 220 obligatiota ä 500 markkaa, 'kesäkuun 1 
p:nä vuoden 1902 4 %:n lainasta 222 obligatiota ä 500 markkaa sekä mar-
raskuun 1 p:nä vuoden 1922 7 %:n lainasta 260 obligatiota ä 5,000 markkaa. 
Arvottavaksi määrätyn obligatiomäärän sijasta kaupunki lunasti: vuoden 
1909 4 y2 %:n lainasta 72 obligatiota ä 2,515 markkaa, vuoden 1911 4 y2 %:n 
lainasta 91 obligatiota ä 2,515 markkaa ja 111 obligatiota ä 503 markkaa, 

!) Rkmrin pöytäk. 23 p. jouluk. 1,930 §. — 2) S:n 23 p. jouluk. 1,931 §. — 3) S:n 
2 p. elok. 1,091 §. — 4) S:n 11 p. helmik. 252 §. 

Kunnall. kert, 1927. on 



202 II. Rahatoimikamari. 

vuoden 1913 5 %:n lainasta 246 obligatiota à 536 markkaa, vuoden 1916 
5 %:n lainasta 20 sitoumuskirjaa à 25,000 markkaa, vuoden 1917 5 %:n lai-
nasta 15 obligatiota à 10,000 markkaa, 12 obligatiota à 5,000 markkaa ja 12 
obligatiota à 1,000 markkaa, vuoden 1919 ensimmäisestä 5 y2 %:n lainasta 13 
obligatiota à 10,000 markkaa, 12 obligatiota à 5,000 markkaa ja 59 obligatiota 
à 1,000 markkaa sekä vuoden 1919 toisesta 5 y2 %:n lainasta 72 obligatiota 
à 1,000 markkaa ja 12 obligatiota à 500 markkaa. 

Kaupungin obligatiolainain kuoletussuunnitelma. Banque privée oli lai-
minlyönyt säädetyn määräajan kuluessa kuulut taa rahatoimikamarin pää-
töksen1) vuoden 1902 obligatiolainan kuoletuksen korotuksesta. Saatuaan 
huomautuksen laiminlyönnistään pankki oli to imit tanut asiaa koskevan ilmoi-
tuksen sanomalehteen Peti ts Affiches, mut ta ilmoitus ei sittenkään ollut tullut 
julkisuuteen lainaehtojen määräämän ajan kuluessa. Tämän johdosta raha-
toimikamari päät t i2) , ettei korotettua kuoletusta sovellettaisi kuluvana vuonna. 
Rahatoimikonttoria kehoitettaisiin tämän johdosta laatimaan kyseellisen lainan 
uusi kuoletussuunnitelma huomioon ottaen, että vuotuisen kuoletusmäärän 
vuodesta 1928 lähtien tuli olla aikaisemmassa suunnitelmassa mainitun määräi-
nen. 

Annettu laina. Uimahalli osakeyhtiö ilmoitti3) hyväksyvänsä kaupungin-
valtuuston sille kaupungin varoista myöntämän lainan ehdot. 

Osakkeiden merkitseminen. Rahatoimikonttori oikeutet t i in4) Helsingin 
panttiosakeyhtiön uusien osakkeiden annissa merkitsemään osakkeita koko 
se määrä, mihin kaupungilla omistamiensa osakkeiden nojalla oli oikeus. 

Osakkeiden osto. Rahatoimikamari pää t t i 5 ) periaatteellisesti, et tä kau-
punki hankkiakseen huoneiston köyhäinhoitolautakunnan Vallilan kanslialle 
ostaisi 60,000 markalla sen perustet tavan puolikunnallisen asunto-osakeyh-
tiön osakkeita, jonka tarkoituksena oli rakennut taa Vallilan kortteli n:o 555. 

Lahjoitusrahastoista myönnettyjen lainain korko. Rahatoimikamari pää t t i ö ) 
vahvistaa lahjoitusvaroista myönnettävien irtisanomisen varassa olevien lai-
nain koron 8 y2 %:ksi siitä päivästä lähtien, johon mennessä laina oli sanottu 
irti, kuitenkin erinäisin poikkeuksin. 

Kiinnityksen siirtämiseen myöhemmäksi rahatoimikamari suostui7) muuta-
missa tapauksissa. 

Lainain irtisanominen. Eräi tä yleishyödyllisen rakennustoiminnan edis-
tämislainarahastosta myönnet tyjä lainoja päätett i in 8) sanoa irti, koska lai-
nain o t ta ja t eivät olleet noudattaneet rahaston hallintojaoston antamia oh-
jeita. 

Maatalouslautakunta oikeutet t i in9) tal let tamaan Maakuntain keskus-
pankki osakeyhtiön Malmin konttoriin juoksevalle tilille varoja enintään 
100,000 markkaa. 

Konttokuranttikorko. Rahatoimikamari ilmoitti1 0) rahatoimikamarin loka-
kuun 9 p:nä 1925[ tekemän päätöksen n ) mukaisesti ilmoittaneensa teknillisille 
laitoksille ja maatalouskonttorille, et tä näillä kaupunginkassassa olevien kontto-
kuranttitilien korko huhtikuun 1 p:stä oli laskettava siten, että veloitus-
korko oli 8 % ja hyvityskorko 6 %. 

Ks. v:n 1926 kert. s. 45 ja 174. — 2) Rkmrin pöytäk. 14 p. kesäk. 941 §. — 
3) Rkmrin jstn pöytäk. 5 p. toukok. 4,102 §; ks. tä tä kert. s. 47. — 4) Rkmrin pöytäk. 4 p. 
maalisk. 379 §. — 5) S:n 15 p. helmik. 263 §; vrt tä tä kert. s. 77. — 6) Rkmrin pöytäk. 1 p. 
maalisk. 354 §. — 7) S:n 28 p. kesäk. 990 § ja 28 p. lokak. 1,544—1,549 §. — 8) *S:n 28 p. 
kesäk. 972 ja 973 §. — 9) S:n 8 p. marrask. 1,637 §. — 10) Rkmrin jstn pöytäk. 7 p. huh^ 
tik. 3,696 — u ) Ks. v:n 1925 kert, s. 214, 
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Talletettujen varain korko. Muuttaen vuonna 1926 tekemäänsä päätös tä 1 ) 
rahatoimikamari päät t i 2 ) , et tä sähkölaitoksen kassaviraston oli suoritettava 
laitoksen henkilökunnan huoltokonttorilta talletettavaksi ottamistaan varoista 
korkoa 6 y2 %:n mukaan. 

Ryttylän keittiörakennus. Työnjohtaja K. A. Viljakainen oikeutetti in3) 
tilityksen ehdoin ennakolta nostamaan kaupunginkassasta 5,000 markkaa 
vastedes asianomaisesta työmäärärahasta suoritettavien Ryt tylän keittiö-
rakennuksen menojen peittämiseen. 

Rakennuskonttorin tilivirasto oikeutetti in4) toistaiseksi pi tämään 20,000 
markan käteiskassaa voidakseen siitä maksaa rautatierahdit y. m. sekä 
kantamaan maksuun panemansa pienehköt tulot, kuten esim. piirustusjäl-
jennösten ja yksityisille tontinomistajille annet tujen kaupungin viemärijoh-
tojen korkeusasemaa koskevien kirjallisten ilmoitusten lunastusmaksut, kui-
tenkin nimenomaisin ehdoin, et tä voimassa olevia määräyksiä noudatettiin 
kannannassa varain säilytyksen, tilityksen ja kirjanpidon suhteen, et tä varo-
jen kannannan tarkkailu väärinkäytösten ehkäisemiseksi järjestetti in täysin 
tehokkaaksi sekä ettei tämä toimenpide aiheuttanut kaupungille lisäkustan-
nuksia. 

Naisten työtupain tulot. Rahatoimikamari oikeutt i5) naisten työtupain 
johtokunnan jatkuvast i käy t tämään kantamiaan tuloja esiintyvien menojen 
peittämiseen. 

Mankalan koskien osakeyhtiö oli joulukuun 19 p:nä maksanut kaupungin-
kassaan 161,539: 20 markkaa, mistä määrästä 11,539: 20 markkaa vastasi 
yhtiön vuosien varrella kaupungilta saamista avustuksista takaisinmaksamatta 
olevaa määrää ja 150,000 markkaa korkohyvitystä y. m. Saatuaan täs tä 
tiedon rahatoimikamari pää t t i 6 ) antaa rahatoimikonttorille tehtäväksi laskea 
yhtiön kaupungin varoista saamille avustuksille 9 %:n koron sekä jä t tää ero-
tuksen yhtiön tilille sen hyväksi. 

Kansanlastentarhat. Kansanlastentarhain johtokunta anoi, että Käpylässä 
toimiva lastentarha Alku oikeutettaisiin kuluvana vuonna käyt tämään Suomen-
linnan lastentarhaa varten myönnetyistä talousarvionVaroista 22,080 markkaa 
opet tajan ja 3,000 markkaa aputytön palkkaamiseen sekä 2,300 markkaa 
tarverahoiksi, ja rahatoimikamari myönty i 7 ) tähän anomukseen. 

Edelleen kansanlastentarhain johtokunta oli viitaten siihen, että Kotivaran 
päiväkotiin tarvit t i in yksi opet tajatar lisää, ehdottanut, että koska Onnelan 
lastentarhan kokopäiväosaston lapsimäärä oli tuntuvast i vähentynyt , t ämä 
osasto lakkautettaisiin syyskuun 1 p:nä ja opet ta jatar L. Pakula siirrettäisiin 
Kotivaran päiväkotiin, sekä et tä! jä lkimmäinen lastentarha saisi käytet tä-
väkseen 16,090:40 markkaa edellistä varten myönnetystä määrärahasta. 
Rahatoimikamari myöntyi s) tähän anomukseen. 

Kaupungin kiinteän omaisuuden ja vakautetun velan kirjaaminen. Vuodeksi 
1925 vali t tujen kaupungin kiinteän omaisuuden katselmusmiesten lähetettyä 
kamariin arviokirjansa rahatoimikonttoria kehoitettiin ot tamaan niihin mer-
kityt arvot huomioon vuoden 1926 tilinpäätöksessä. 

Rahatoimikonttorin esityksestä kamari päät t i io), et tä kaupungin va-
kau te t tu velka merkittäisiin kirjanpidossa todellisia arvoja vastaavin määrin, 
ja anoi1 1) kaupunginvaltuustolle osoitetussa kirjelmässä, että kaupungin 

Ks. v:n 1926 kert. s. 177. — Rkmrin pöytäk. 11 p. tammik. 41 §. — ») S:n 19 p 
heinak. 1,053 §. —- 4) S:n 25 p. marrask. 1,728 §. — 5) S:n 18 p. tammik. 90 §. — 6) Sm 
20 p. jouluk. 1,909 §. — ') S:n 1 p. helmik. 174 §. - 8 ) S:n 31 p. toukok. 857 §. - · ) S:n 26 
p. tammik. 111 §. — S:n 22 p. maalisk. 503 §. — " ) S;n 1 p. huhtik. 550 a §. 
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obligatiolainat merkittäisiin omaisuustaseessa muuttuneita , kamarin vahvista-
mia arvojaan vastaavin määrin, et tä lunastamattomien, maksettavaksi erään-
tyneiden obligatioiden ja korkolippujen arvo korotettaisiin rahanarvon muut-
tumisen vaatimalla tavalla; että vuoden 1926 säästöstä varattaisiin 11.5 milj. 
markkaa viimeksi mainitusta arvonnoususta aiheutuviin menoihin sekä et tä 
varauserät saisi kaupungin kirjanpidossa merkitä erit telemättömänä yhteis-
määränä. 

Sittemmin kaupunginvaltuuston valmisteluvaliokunta oli siitä huolimatta, 
et tä talousarviovaliokunta oli puoltanut kamarin esitystä, ehdottanut sen 
evättäväksi ja käsityksensä tueksi tuonut esiin sen haitallisen vaikutuksen, 
joka tämän ehdotuksen toteuttamisella voisi olla kaupunkia vastaan ulko-
mailla vireille pantuihin oikeudenkäynteihin, kaupungin velkojat kun voisivat 
vaatimustensa tueksi viitata kaupungin kirjoihin viedyn velan määrään. 
Tämän vuoksi ja koska kaupungin velan uudestaanarviointia ei pidetty vallit-
sevissa oloissa väl t tämät tömänä, valmisteluvaliokunta ottaen huomioon kysy-
myksen arkaluontoisuuden oli t ah tonut varata rahatoimikamarille tilaisuuden 
esityksensä peruuttamiseen, ennenkuin se esiteltiin kaupunginvaltuustolle, 
jonka valiokunta ei arvellut sitä yksimielisesti hyväksyvän. Kamari katsoi-
kin sopivaksi luopua esityksestään, koska kysymys koski kirjanpitomenette-
lyä, jota ei väl t tämät tömäst i tarvinnut soveltaa laadittaessa vuoden 1926 
tilinpäätöstä, ja koska pidettiin varmana, että kaupunginvaltuuston hyväk-
syminen saataisiin myöhemmin, valtuusto kun oli hyväksynyt talousarvio-
valiokunnan marraskuun 29 p:nä 1926 päivätyssä mietinnössä esitetyn lau-
sunnon1), jossa rahatoimikamaria oli kehoitettu joudut tamaan kaupungin 
lainain kirjaamista niiden todellisten arvojen mukaisesti. 

Tämän johdosta ja koska erinäisten satama-alueiden uudestaanarviointia 
ei vielä ollut suoritettu eikä lähiviikkoina voitu suorittaa, rahatoimikamari 
pää t t i 2 ) peruuttaa aikaisemmat, edellä selostetut päätöksensä, mikäli ne 
koskivat kaupungin uudestaan arvioidun kiinteän omaisuuden merkitsemistä 
ja vakautetun velan merkitsemistä vuoden 1926 tilinpäätökseen. Samalla 
kehoitettiin rahatoimikonttoria laatimaan usein mainit tu tilinpäätös entisten 
arvojen perusteella; kuitenkin oli kaupunginvaltuuston päätöksen 3) mukaisesti 
teknillisten laitosten tilinpäätökseen merkit tävä niiden pääomat sekä velat ja 
kuoletukset myöskin voimassa olevia arvoja vastaavin määrin. 

Kirjanpitovirhe. Rahatoimikamarin huhtikuun 16 p:nä 1926 myönnet tyä 4 ) 
102,000 markkaa erinäisten vesijohtotöiden suorittamiseen Töölössä siellä 
tekeillä olevien hätäaputöiden yhteydessä, oli näiden töiden aiheuttamia kus-
tannuksia kirjattaessa erehdyksestä joitakin menoeriä, yhteensä 44,341: 20 
markkaa, merkit ty vesijohtolaitoksen kirjoihin eikä, kuten kamarin päätös 
edellytti, kamarin käyttövarojen tilille lukuun Vesijohtolaitos. Koska vuoden 
1926 tilinpäätöstä ei enää voitu muut taa , rahatoimikamari osoitti5) mainitun 
määrän kamarin käytet täväksi myönnetystä vuoden 1927 vastaavasta määrä-
rahasta. 

Talousarvioehdotuksen laatiminen. Rahatoimikamari antoi 6 ) kamarin 
vuoden 1928 talousarvioehdotuksen laatimisen tehtäväksi kaupunginkamreeri 
P. J . Rjörkille myöntäen hänelle 3,000 markan lisäpalkkion kuukaudessa 
syyskuun 1 p:stä ehdotuksen valmistumiseen asti ja valitsi hänen apulaisek-
seen sairaalain tiliviraston kamreerin A. Danielssonin elokuun 15 p:stä lukien 

!) Valt. v:n 1926 pain. asiakirj. n:o 40, s. 2. — 2) Rkmrin pöytäk. 22 p. huhtik. 629 §. 
— 3) Ks. tä tä kert. s. 46. — 4) Ks. v:n 1926 kert. s. 168. — 5) Rkmrin pöytäk. 6 p. 
toukok. 718 f. — 6) S:n 29 p. huhtik, 657 §. 
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5,000 markan kuukausipalkoin ja ehdoin, et tä hän itse suoritti tarpeellisen 
lisäpalkkion sille henkilölle, jonka sairaalain hallitus valitsi hoitamaan hänen 
vakinaista virkaansa. Kamreeri Björkin sijaiseksi mainituksi ajaksi kamari 
valitsi avustavan kamreerin O. Paldanin sekä tämän sijaiseksi vanhemman 
kaupunginkir janpitäjän E. Jernströmin. Näiden henkilöiden tuli lisäpalkki-
oksi saada vakinaisten virkainsa ja sijaisina hoitamiensa virkain pohjapalk-
kain välinen erotus. Edellä mainitun päätöksen aiheut tamat lisäkustannuk-
set oli suoritettava rahatoimikonttorin tilapäisten apulaisten määrärahasta. 

Rahatoimikamari päät t i1) , et tä talousarvioehdotuksen ensimmäinen luke-
minen tapahtuisi heti kun ehdotuksesta oli saatu korjausvedos. Ehdotuksen 
toinen käsittely olisi asiallisesti lopullinen, ja äänestys suoritettaisiin tällöin 
tavallisessa järjestyksessä. Kolmannessa lukemisessa ratkaistaisiin ainoastaan 
muodollisia kysymyksiä, kuitenkin niin, et tä tällöinkin voitaisiin tehdä muu-
toksia ja lisäyksiä kamarin yksimielisen päätöksen nojalla. Kaupunginval-
tuuston ja kamarin aikaisemmin tekemät päätökset oli otet tava huomioon, 
mikäli ne olivat valmiina toisen käsittelyn tapahtuessa. 

Palkkioksi avustuksesta vuoden 1928 talousarvioehdotuksen laadinnassa 
määrä t t i in 2 ) maksettavaksi rahatoimikamarin tilapäisten apulaisten määrä-
rahasta 5,000 markkaa notaari G. Brotherukselle, 1,500 markkaa vanhem-
malle kaupunginkirjanpitäjälle E. Jernströmille, 1,500 markkaa neiti G. 
Dahlströmille ja 250 markkaa rouva E. Sandmanille. 

Lisäveron suorittaminen. Rahatoimikamari päät t i 3), et tä verovelvollinen 
henkilö, joka oli laiminlyönyt kunnanverojensa maksamisen määräpäivänä, 
oli velvollinen maksamaan lisäveroa ainoastaan maksamat ta jääneelle vero-
määrälle eikä koko alkuperäiselle verosummalle. Muuten oli meneteltävä 
siten, et tä kulloinkin suoritettu erä vähennettiin alkuperäisestä veromää-
rästä, kunnes tämä oli täydelleen maksettu, minkä jälkeen laissa määrä t ty 
lisävero oli laskettava erikseen jokaiselle maksamattomalle veroerälle siten, 
et tä ensimmäiselle erälle vaadittaisiin korko alkuperäisen erääntymispäivän 
ja suorituspäivän väliseltä ajalta sekä muille erille lähinnä edellisen erään-
tymispäivän ja asianomaisen erän maksupäivän väliseltä ajalta. 

Koska rahatoimikamarin tietoon oli tullut, et tä kunnallisverojen peri-
misessä oli menetelty niin, et tä lisäveroa ei ollut peritty niissä tapauksissa, 
joissa alkuperäinen veroerä oli suurempi kuin 300 markkaa, mut ta maksama-
ton veron osa mainit tua määrää pienempi, kamari pää t t i 4 ) saattaa toisen 
kaupunginvoudin tietoon, et tä kysymys, oliko lisäveroa perit tävä vai ei, oli 
ratkaistava yksinomaan alkuperäisen veromäärän eikä maksamattoman osan 
suuruuden perusteella. 

Kunnallisverotus. Verotusvalmistelukunnan ilmoitettua, et tä tu tki ja-
lautakunnan suoritettua työnsä loppuun veroäyrien lukumäärä oli 23,591,099, 
rahatoimikamari päät t i 5 ) , e t tä vuoden talousarvion mukaan verottamalla 
koottavaksi vahvistet tu määrä, 161,168,841: 26 markkaa, perittäisiin vero-
velvollisilta 6: 90 markan mukaan veroäyriltä. 

Kaupunginvaltuuston määrä t tyä 6 ) , et tä kunnallisverot kuluvana vuonna 
kannettaisiin neljässä erässä, elo-, syys-, loka- ja marraskuussa, rahatoimi-
kamari vahvis t i 7 ) eri kaupunginosain verovelvollisten veronkantopäivät. 

Rahatoimikamari pää t t i 8 ) , että jälkitaksoituksella maksettavaksi pannut 

Rkmrin pöytäk. 16 p. syysk. 1,282 §. — 2) S:n 15 p. marrask. 1,674 §. — 3) S:n 
25 p. lokak. 1,511 — 4) S:n 15 p. marrask. 1,662 §. — 5) S:n 12 p. heinäk. 1,035 §. — 
6) Ks. tä tä kert. s. 48. — 7) Rkmrin pöytäk. 12 p. heinäk. 1,036 §. — 8) S:n 12 p. hei-
näk. 1,043 §. 
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kunnallisverot oli kokonaan suoritettava määräpäivänä ensimmäisen kanto-
kauden kuluessa. 

Rahatoimikonttori oikeutetti in1) ot tamaan vastaan erääntyneitä vero-
määriä kahden päivän kuluessa erääntymispäivästä vaat imat ta verovelvolli-
selta rangaistuskorkoa sekä sen jälkeen niin kauan kuin verolippu oli raha-
toimikonttorissa ot tamaan vastaan veromäärä ynnä asetuksenmukainen lisä-
vero erääntyneelle veroerälle. Jos verolippu oli jä te t ty ulosottolaitokselle 
pakkoperintää varten, rahatoimikonttorilla edelleen oli oikeus suorituksen 
vastaanottamiseen kamarin määräämin 2 ) ehdoin, ja lisävero oli tällöin mak-
settava edellä3) esitetyllä tavalla. 

Toimenpiteet veronmaksun laiminlyöjiä vastaan. Maistraatin ehdotettua, 
et tä rahatoimikamari entistä suuremmassa määrässä ryhtyisi velvoittamaan 
veronmaksajat , joilta toimitetussa ulosmittauksessa oli havai t tu puut tuvan 
omaisuutta, mut ta joiden epäiltiin sitä salaavan, vannomaan n. s. ilmoitus-
valan, kamari pää t t i 4 ) ilmoittaa maistraatille, että kamari aikaisemmin kyllä 
oli käy t tänyt t ä tä menettelyä, mut ta epätyydyttävin tuloksin, minkä johdosta 
kamari piti edullisempana tarpeen vaatiessa panna kyseelliset henkilöt kon-
kurssitilaan, mikä menettely oli havai t tu tehokkaammaksi. 

Verojen periminen. Rahatoimikamari pää t t i 5 ) esittää maistraatille, että 
verovelvolliselle, jonka luona maksamattomien verojen takia oli toimitet tu 
ulosmittaus, mut ta jolta oli havai t tu puut tuvan ulosmitattavaa omaisuutta, 
huomautettaisiin, et tä t ämä seikka ei vapaut tanut häntä maksamat ta olevan 
veron suoritusvelvollisuudesta. 

Eknäsin tilan verot. Rahatoimikamari pää t t i 6 ) tilapäisiin menoihin vara-
tuista käyttövaroistaan Kiinteän omaisuuden pääluokan kohdalta määrätä 
maksettavaksi 3,229: 20 markkaa Eknäsin tilan metsänkasvusta maksetta-
vaksi pannun veron suorittamiseen. 

Pankeille veronkannosta suoritettava provisio. Suomen pankkiyhdistys 
ilmoitti, et tä yhdistykseen kuuluvat pankit, joilla oli konttori t Helsingissä, 
tammikuun 1 p:stä lähtien tulivat velkomaan kaupungilta %0 /oo provisiota 
kaupungin laskuun toimit tamastaan verojen y. m. maksujen kannosta, ja raha-
toimikamari pää t t i 7 ) toistaiseksi hyväksyä mainitun provision. 

Maksuunpanossa noudatettava sääntö. Kaupungin virastoja ja laitoksia 
pääte t t i in 8 ) kehoittaa maksuunpanossa aina pyöristämään esiintyvät epä-
tasaiset pennimäärät ylöspäin lähimpään viiteen- tai kymmeneenpenniin. 

Maaseutupuhelinkeskustelut. Helsingin puhelinyhdistys oli ehdottanut, 
et tä rahatoimikonttori maksaisi kaupungin virastojen ja laitosten maksetta-
vaksi pannut maaseutupuhelinkeskustelumaksut samoin kuin kaupungin pu-
helimien neljännesvuosimaksut. Rahatoimikamari pää t t i 9 ) kuitenkin mieli-
piteenään lausua yhdistykselle, et tä mainit tujen maksujen perimisessä oli 
sopivinta noudattaa siihenastista menettelyä ja siis kantaa ne asianomaisissa 
virastoissa ja laitoksissa. 

Kiertokirjelmässä kehoitet t i in1 0) kaikkia kaupungin virastoja vaadit-
taessa maksamaan yhdistyksen kir joi t tamat maaseutupuheluja koskevat 
laskut sekä huolehtimaan siitä, etteivät yksityisten keskustelujen maksut 
jääneet kaupungin suoritettaviksi. 

Rkmrin pöytäk. 4 p. marrask. 1,610 §. — 2) Ks. v:n 1926 kert. s. 177. — 3) Ks. 
tätä kert. siv. 205. — 4) Rkmrin pöytäk. 8 p. maalisk. 394 §. — 5) S:n 25 p. lokak.1,512 §. — 
6) Rkmrin jstn pöytäk. 7 p. kesäk. 4,537 §. — 7) Rkmrin pöytäk. 4 p. helmik. 196 §. — 
8) S:n 3 p. kesäk. 898 §. — 9) S:n 5 p. huhtik. 556 §. — 10) Rkmrin jstn pöytäk. 13 p. huhtik. 
3,850 §. 
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Lentoliikenteestä suoritettavat maksut. Satamahallitus valtuutett i in 
vuoden 1928 alusta ja kunnes tariffi oli asianmukaisessa järjestyksessä vah-
vistettu, lentosatamassa kantamaan lentokoneiden laskeutumis- ja oleskelu-
maksuja hallituksen ehdottaman tariffin mukaisesti. 

Vesimaksujen kanto. Etelä-Suomen pankki oli esittänyt, että kaupungin 
vesimaksujen kanto järjestettäisiin tapahtuvaksi yksityispankkien välityk-
sellä2), mitä järjestelyä kaupungin teknillisten laitosten hallitus oli puoltanut 
edellyttäen, et tä irroitetut kupongit luetteloineen lähetettiin vesijohtolaitok-
selle. Koska rahatoimikonttori kuitenkin oli huomaut tanut , että kertyneet 
varat pankeissa maksettiin konttorin konttokuranttitileille ja konttori tar-
vitsi kyseellisiä luetteloja voidakseen valvoa pankkitiliensä muuttumista , 
rahatoimikamari myöntyi 3 ) pankin esitykseen o t tamat ta huomioon hallituk-
sen edellä mainit tua ehtoa. 

Ruuanjätteiden hinta. Rahatoimikamari katsoi 4) kohtuulliseksi vahvistaa 
niiden ruuanjät teiden hinnan, jotka keskuskeittolasta lähetetään kunnallis-
kodin sikalaan, 30 penniksi kilolta vuoden alusta lukien toistaiseksi; mikäli 
keskuskeittola halusi saada mainitun hinnan korotetuksi, tuli sen ilmoittaa 
siitä kamarille ennen talousarvion vahvistamista. Kyseellinen hinta koro-
te t t i in 5 ) sittemmin 40 penniin kilolta. 

Ruumiiden kuljetus. Kaupungin ruumiidenkuljetusurakoitsija M. Mono-
nen alensi6) korvauksen ruumiiden kuljetuksesta kaupungin rajain sisäpuo-
lella olevista paikoista patologiseen laitokseen 75 markkaan kuljetukselta 
ja mainitusta laitoksesta Malmin hautausmaalle niinikään 75 markkaan, 
mihin maksuun ei sisältynyt arkun eikä sen sisustuksen hinta. 

Eläinraatojen y. m. kuljetuksesta suoritettavat maksut. Rahatoimikamari 
pää t t i 7 ) anoa maistraatil ta eläinraatojen kuljetus- ja kuoppaamismaksujen 
korottamista. Maistraatti vahvist i8) tammikuun 29 p:nä näiden maksujen 
uuden taksan. 

Käymälämaksut. Rahatoimikamari p ä ä t t i 7 ) korottaa kaupungin käy-
mäläin käyttämisestä suoritettavan maksun 50 penniin maaliskuun 1 p:stä 
lukien. 

Poikkeaminen vahvistetusta julkisivukaaviosta. Koska Mechelininkadun 
tont t ia n:o 21 rakennettaessa ei joka suhteessa ollut noudatet tu rakennus-
järjestyksen määräyksiä, rahatoimikamari pää t t i 9 ) velvoittaa tontin omistajan, 
Asunto-osakeyhtiö Mechelininkatu 21 :n, suorit tamaan kaupungille 87,500 
markkaa niiden etujen korvaukseksi, jotka yhtiö edellä mainitulla tavalla 
oli itselleen hankkinut, kuitenkin edellyttäen, ettei jokin muu viranomainen 
velvoittanut yhtiötä rakentamaan kyseellistä taloa uudestaan. 

Kadun aitaamismaksu. Asunto-osakeyhtiö Läntinen Viertotie 21—23 oli 
anonut, et tä se vapautettaisiin suorittamasta maksua kadun aitaamisesta, 
ja rahatoimikamari pää t t i 1 0 ) alentaa veloitetun maksun, joka oli yhteensä 7,920 
markkaa, puoleen määräänsä, koska yhtiö ei ollut voinut täysin käyt tää hyväk-
seen aidat tua aluetta sen johdosta, et tä kaupunki samanaikaisesti suoritti 
paikalla louhimis- y. m. töitä. 

Vesijohtotöistä suoritettava korvaus. Rahatoimikamari p ä ä t t i n ) kehoittaa 
talonisännöitsijää perimään osakeyhtiöltä Aktiebolaget Henry-Auto erään 

x) Rkmrin pöytäk. 13 p. jouluk. 1,853 §. — 2) Ks. v:n 1926 kert. s. 180. — 3) Rkmrin 
pöytäk. 4 p. tammik. 11 §. — 4) S:n 18 p. tammik. 97 §. — 5) S:n 7 p. lokak. 1,406 §. — 

S:n 11 p. lokak. 1,436 §. — 7) S:n 14 p. tammik. 57 §. — 8) Ks. Kunnall. asetuskok. s. 
16. — 9) Rkmrin pöytäk. 2 p. jouluk. 1,777 §. — 10) Rkmrin jstn pöytäk. 2 p. kesäk. 
4,429 §. —61) Rkmrin pöytäk. 9 p. elok. 1,113 § ja 23 p. elok. 1,154 §. 
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4,344 markan määräisen laskun, jonka vesijohtolaitos oli laatinut Munkkisaa-
ren vesijohtojen korjauksista ja jota yhtiö oli kiel täytynyt maksamasta. Tästä 
määrästä oli kuitenkin vähennettävä 1,500 markkaa, minkä määrän saaren 
ent. isännöitsijänrakennuksen haltija, herra J . Lindlöf, oli i lmoittanut suos-
tuvansa maksamaan. 

Valtionavut. Rahatoimikamarin anottua valtionavustusta hätäaputöiden 
järjestämistä varten, 500,000 markkaa miesten ja 200,000 markkaa naisten 
töiden käynti inpanettamista varten, kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriö 
tammikuun 28 p:nä myönsi1) viimeksi mainit tuun tarkoitukseen 200,000 
markkaa, jota vastoin kamarin anomuksen edellinen osa evättiin. 

Sosialiministeriölle lähetettiin 2) selonteko sen 300,000 markan suuruisen 
valtionavun käyttämisestä, joka maaliskuun 18 p:nä 1926 oli myönnet ty 3 ) 
kaupungille naisten työt tömyyden lieventämiseksi. 

Vuoden 1926 kuluessa muihin kuntiin toimitetuista 1,698 työnvälityk-
sestä rahatoimikamari anoi4) 41,804: 76 markan suuruista korvausta valtion 
varoista, mut ta kamarin anomusta esiteltäessä maaliskuun 3 p:nä sosiali-
ministeriö pää t t i 5 ) myöntää kaupungille ainoastaan 16,980 markkaa. 

Rahatoimikamari pää t t i 6 ) anoa valtioneuvostolta kuluvaksi vuodeksi 
1,000,000 markan valtionapua mielisairaiden henkilöiden hoidosta johtuviin 
kustannuksiin. Sisäasiainministeriö epäsi7) anomuksen kesäkuun 21 p:nä. 

Sosialiministeriö myönsi 8) tammikuun 21 p:nä Rengtsärin, Ryt ty län ja 
Toivolan koulukotien rakennustöitä varten valtionapua 50 % rakennuskus-
tannuksista eli 101,371: 17 markkaa ehdoin, et tä rakennukset palovakuutet-
u in jossakin vakavaraisessa yhtiössä täydestä arvostaan, et tä rakennuksia 
sekä vesijohtoa vuotuisesti hoidettiin ja ne pidettiin hyvässä kunnossa, sekä 
et tä niitä käytet t i in valtionviranomaisten valvottavina oleviin lastensuojelu-
tarkoituksiin; jos tässä suhteessa tapahtui muutoksia, tuli sosialiministeriön 
päät tää , oliko ja miten suuri osa valtionavusta makset tava takaisin valtiolle. 

Ryt ty län uut ta keittiörakennusta varten kaupungille myönnet t i in 9 ) 
374,500 markan suuruinen valtionapu edellä mainituin ehdoin. Avustus suo-
ritettaisiin kahdessa erässä, edellinen tehdystä anomuksesta heti rakennuksen 
ehdit tyä katon alle ja loput rakennustöiden valmistut tua ja sosialiministe-
riön saatua selonteon lopputarkastuksesta, jossa ministeriön ja yleisten raken-
nusten ylihallituksen edustajia tuli olla saapuvilla. 

Sittenkuin valtion toimesta oli toimitet tu Ryt ty län uuden koulu- ja oppi-
lasrakennuksen loppukatselmus ja tällöin esitetty erinäisiä vähäisiä muis-
tutuksia sekä rakennuskonttorin sen jälkeen kor jaute t tua muistutusten aiheena 
olleet puutteellisuudet, kuitenkin siten, e t tä sisäseinäin alaosan maalaaminen 
öljyvärillä oli lykätty, kunnes seinät olivat kuivaneet, rahatoimikamari 
pää t t i 1 0 ) ilmoittaa sosialiministeriön lastensuojelutoimistolle, et tä rakennuk-
sen kustannukset edellä mainit tua maalaustyötä lukuun o t tamat ta nousivat 
1,706,566: 64 markkaan, sekä anoa, et tä valtionavun jäljellä oleva osa mää-
rättäisiin maksettavaksi kaupungille. 

Yhteensä kaupunki kertomusvuonna nosti koulukotien valtionavus-
tuksia 1,877,776: 99 markkaa, mistä 340,389: 30 markkaa oli vuodelta 1926 
maksamat ta olevia avustuksia ja 1,537,387:69 markkaa vastasi vuo-

Rkmrin pöytäk. 11 p. helmik. 254 § ja rkmrin jstn pöytäk. 17 p. helmik. 3,002 §. 
— 2) Rkmrin pöytäk. 28 p. kesäk. 975 §. — s) Ks. v:n 1926 kert. s. 180. — 4) Rkmrin 
pöytäk. 11 p. helmik. 241 §. — 5) Rkmrin jstn pöytäk. 10 p. maalisk. 3,288 ja 17 p. maalisk. 
3,469 §. — 6) Rkmrin pöytäk. 15 p. helmik. 272 §. — 7) Rkmrin jstn pöytäk. 12 p. heinäk. 
4,990 §. — 8 ) S:n 27 p. tammik. 2,775 §. — 9) Rkmrin pöytäk. 4 p. marrask. 1,595 §.—10) S:n 
11 p. maalisk. 421 §. 
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den 1927 avustuksen kolmea erää ynnä kotien rakennuskustannusten peittä-
miseen myönnettyä avustusta. 

Kouluhallitukselta saapuneen ilmoituksen mukaan tulix) kaupungin kan-
sakoulujen vuoden 1926 kustannuksiin saada valtionapua 4,616,800 markkaa. 

Ruotsinkielisten kansakoulunoppilaiden kesäsiirtolain vuoden 1927 me-
noista valtio suoritti yhteensä 66,786 markkaa, siitä 50,000 markkaa kor-
vaukseksi kaupungille ja 10,322 yhdistykselle Helsingfors svenska folkskolors 
lärar- och lärarinneförening för underhåll av feriekolonier sekä 6,464 markkaa 
lasten matkakustannusten peittämiseen2) . 

Kaupungille suomenkielisten kansakoululasten kesävirkistyksestä suori-
te t tu valtionapu nousi 179,270 markkaan. 

Valtionavuksi valmistavalle poikain ammattikoululle sekä valmistavalle 
ty t tö jen ammattikoululle kauppa- ja teollisuusministeriö kevätlukukaudelta 
1927 oli määrännyt maksettavaksi yhteensä 408,000 markkaa, nim. 204,000 
markkaa kummallekin, ja syyslukukaudelta 1927 valmistavalle poikain am-
mattikoululle 127,150 markkaa 3 ) . 

Kevätlukukaudelta 1927 kirjapainokoulun valtionapu teki 28,757 mark-
kaa 4) ja yleisen ammattilaiskoulun 43,961 markkaa 5 ) ; syyslukukaudelta 
vastaavat määrät olivat 21,500 markkaa ja 30,000 markkaa 6 ) . 

Rahatoimikamari pää t t i 7 ) kouluhallitukselta anoa työväenopistolle 
joulukuun 31 p:nä 1926 annetussa laissa säädettyä valtionapua. Mainittua 
avustusta saatiin kertomusvuonna 90,000 markkaa. 

Kansanlastentarhain vuoden 1926 valtionavun viimeinen neljännes mak-
settiin 367,735 markan suuruisena; vuodelta 1927 kaupunki nosti valtionapua 
1,121,250 markkaa«). 

Valtiovarainministeriö myönsi9) helmikuun 10 p:nä kaupungille 150,000 
markan korvauksen vuoden 1925 tulo- ja omaisuusveron kanto- ja tilitys-
kustannusten peittämiseksi. 

Yleishyödyllinen rakennustoiminta. Sosialiministeriö ilmoitti1 0) evänneensä 
kaupunginvaltuuston anomuksen11) 145,000 markan suuruisen kuoletuslainan 
myöntämisestä valtion varoista Asunto-osakeyhtiö Hauholle. 

Sosialiministeriö ei myöskään ollut katsonut voivansa myöntyä1 2) kama-
rin anomukseen 724,000 markan kuoletuslainan myöntämisestä Asunto-osa-
keyhtiö Hietaniemenkatu 6 — Rostadsaktiebolaget Sanduddsgatan 6 nimi-
selle yhtiölle. 

Vahvistettuja vuokria. Rahatoimikamari vahvisti1 3) Loviisankadun ton-
teille n:ot 6—-8 rakennetun uuden tuberkulootisten henkilöiden asuinraken-
nuksen huoneistojen vuokrat keskimäärin 312: 50 markaksi kuukaudelta ja 
talonmiehen rahapalkan 13) 103: 75 markaksi kuukaudelta heinäkuun 1 p:stä 
lukien. 

Hyvösen lastenkodin talousarvio. Rahatoimikamari vahvist i 1 4) G. W. ja 
M. Hyvösen lastenkodille vuodeksi 1928 seuraavan talousarvion: 

Rkmrin pöytäk. 3 p. kesäk. 899 — 2) Rkmrin jstn pöytäk. 28 p. jouluk. 7,411 §. — 
3) S:n 3 p. maalisk. 3,214 §. — 4) Rkmrin jstn pövtäk. 7 p. huhtik. 3,681 §. — 5 ) S:n 14 p. 
kesäk. 4,619 §. — 6) S:n 28 p. jouluk. 7,408 §. — 7) S:n 17 p. helmik. 3,037 §. — 8) S:n 3 p. 
helmik. 2,814 § ja 12 p. toukok. 4,172 §. — 9) S:n 17 p. helmik. 3,032 §. — 10) S:n 16 p. mar-
rask. 6,861 §. — n ) Ks. v:n 1926 kert. s. 70. —1 2) Rkmrin jstn pöytäk. 16 p. marrask. 6,862 §. 
—1 3) Rkmrin pöytäk. 26 p. heinäk. 1,070 §. — 14) S:n 29 p. marrask. 1,753 §. 

Kunnall. kert. 1927. 31 

Menot. 
Palkat . . . . 
Ruokatalous 

Smk. 127,904: — 
» 107,655: — 



210 II. Rahatoimikamai*i. 

Vaatetus Smk. 18,000: 
Kalusto » 15,000: — 
Lämpö ja valo » 26,000: — 
Kulungit » 20,000: — 
Korjaukset » 20,000: — 
Pääomarahastosta saadun velan lyhennystä » 77,813: — 

Yhteensä Smk. 412,372: — 

Tulot. 
Korvausta lasten elatuksesta Smk. 87,480: — 
Korvausta henkilökunnalta luontaiseduista » 44,892: — 
Korkoja 280,000: — 

Yhteensä Smk. 412,372: — 

Samalla kamari päät t i huomauttaa lastensuojelulautakunnalle, ettei vah-
vistet tuja talousarvion menoeriä saanut kamarin suostumuksetta ylittää. 

Murtovarkaus. Naisten työtupain johtokunta ilmoitti, et tä työtupaan 
n:o 2 huhtikuun 11 p:nä oli mur taudu t tu ja sieltä varaste t tu tavaroita 7,473 
markan arvosta sekä et tä syyllistä ei oltu saatu kiinni ja et tä Vakuutusyhtiö 
Imatra tuli suorit tamaan korvausta 75 % varastetun tavaran arvosta. Raha-
toimikamari p ä ä t t i a n t a a rahatoimikonttorille tehtäväksi nostaa vakuutus-
määrän ja hyvi t tää sillä työtupain tiliä. 

Evätty korvausvaatimus. Herra E. Harkama oli anonut 8,717: 50 markkaa 
korvausta siitä vahingosta, joka hänelle oli koitunut sen johdosta, ettei nais-
ten työtupain hallussa ollutta Kasarminkadun talon n:o 6 huoneistoa vuokra-
kauden päättyessä ollut pantu sopimuksen mukaiseen kuntoon, mut ta koska 
mainit tua vaatimusta pidettiin aiheettomana, rahatoimikamari päät t i 2) evätä 
sen kuitenkin oikeuttaen työtupain johtokunnan suorit tamaan korvauksen 
pesutuvan käytöstä, ellei sitä ollut aikaisemmin maksettu. 

Halkokonttorin liiketoimien selvittely. Tilintarkastaja S. Puranen jät t i 
halkokonttorin liiketoimien selvittelyn kulkua koskevan kertomuksen, jonka 
mukaan selvittely paria mutkikasta kysymystä lukuun ot tamat ta oli kokonaan 
suoritettu, ja rahatoimikamari pää t t i 3 ) myöntää Puraselle palkkioksi 7,200 
markkaa 6 kuukaudelta eli heinäkuun 1 p:stä syyskuun 21 p:ään 1926 ja marras-
kuun 22 p:stä 1926 helmikuun 28 p:ään 1927. 

Sittemmin ti l intarkastaja Puranen ilmoitti, e t tä halkokonttorin liike-
toimet oli lopullisesti selvitetty, ja lähetti selonteon selvitystoimituksen tär-
keimmistä vaiheista. Ilmoitus merkit t i in4) tiedoksi. 

Kadun kiveäminen. Asunto-osakeyhtiö Rostadsaktiebolaget Västra 
Chaussen 25 oikeutetti in5) suorit tamaan rakennuskonttorin laatima 37,290 
markan määräinen lasku yhtiön katuosuuden kiveämisestä vähittäiserin, 
kuitenkin ehdoin, että yhtiö suoritti maksamattomille erille korkoa 9 %:n 
mukaan. 

Rahatoimikamari päät t i 6 ) , e t tä Asunto-osakeyhtiön Länt. Viertotie 21 
—23 maksettavaksi pannun 85,988 markan määräisen laskun sen katuosuu-
den kiveämisestä sai maksaa siten, et tä 30,000 markkaa suoritettiin maalis-
kuun 1 p:nä 1928, 30,000 markkaa seuraavan huhtikuun 1 p:nä ja 25,988 mark-

Rkmrin jstn pöytäk. 5 p. toukok. 4,129 §. — 2) Rkmrin pöytäk. 8 p. maalisk. 
398 §. — 3) S:n 11 p. maalisk. 434 §. — 4 ) S:n 27 p. toukok. 839 §. — 5 ) S:n 28 p. lokak. 1,551 §. 
— 6 ) S:n 5 p. jouluk. 1,803 §. 



211 

kaa toukokuun 1 p:nä ehdoin, että maksamatta oleville määrille suoritettiin 
9 %:n mukainen korko erääntymispäivästä, vuoden 1927 marraskuun 1 p:stä, 
lukien. 

Benglsärin höyrykattilan halkeaminen. Lastensuojelulautakunta ilmoitti, 
että eräs Bengtsärin koulukodin Östergärd-nimisessä rakennuksessa oleva 
höyrykattila oli haljennut höyryputkeen syntyneen vuodon aiheuttaman 
kattilan kuivumisen johdosta, ja että sekä lautakunta että Voima- ja poltto-
ainetaloudellinen yhdistys kaupungin lämpöteknikon toimeksiannosta olivat 
suorittaneet asian johdosta tutkimuksen, jossa oli todettu, että mainittu onnet-
tomuus ainakin osaksi oli aiheutunut lämmittäjä K. Vikmanin laiminlyön-
nistä. Uuden höyrykattilan asettamisen ilmoitettiin aiheuttaneen kustan-
nuksia 9,690: 50 markkaa, jotka oli maksettu kaupungin lämmityslaitosten 
hoitoa varten varatusta määrärahasta. Rahatoimikamari päät t i1) velvoittaa 
Vikmanin suorittamaan kaupungille korvausta 1,000 markkaa, mikä määrä 
100 markan erissä kuukausittain vähennettäisiin hänen palkastaan. 

Kaapelin korjaukset. Vesijohtolaitosta ja sähkölaitosta kehoitettiin2) 
korjauttamaan erinäisiä Sörnäsin satamassa olevia kaapeleita, joita englan-
tilainen höyrylaiva Silverlight oli vahingoittanut. Vesijohtolaitoksen tuli 
aikanaan ilmoittaa kamarille työn aiheuttamat lopulliset kustannukset. 
Asiamiehelle annettiin samalla tehtäväksi periä asianomaisilta vahingon-
korvausta. 

Vesijohtolaitoksen ilmoitettua mainittujen korjauskustannusten nous-
seen 26,729: 35 markkaan sekä laitoksen sitäpaitsi kärsineen 3,000 markan 
tappion tulojen vähenemisen johdosta, annettiin3) asiamiehelle tehtäväksi 
periä nämä rahamäärät. 

Sittemmin sovittiin4) asiasta siten, että s/s Silverlight suoritti vesijohto-
ja sähköjohdoille aiheuttamiensa vahinkojen korvaukseksi 29,555: 80 markkaa, 
jota vastoin kaupunki luopui muista vahingonkorvausvaatimuksista. 

Korvauksen suorittaminen ylityöstä. Sittenkuin maidon redu.ktasikokeiden 
kestämisaika oli pidennetty 4 tunnista 5% tuntiin, rahatoimikamari osoitti5) 
käyttövaroistaan 6,000 markkaa maitolaboratoorin virkailijoille siten aiheu-
tuneen ylityön korvaukseksi. 

Kansakoulunopettäjäin palkat. Rahatoimikamari päätt i6) , että kansa-
koulunopettajat marraskuusta lähtien saisivat nostaa palkkansa vasta jokai-
sen kuukauden puolivälissä samaten kuin kaupungin muutkin viranpitäjät. 

Palkkakysymyksiä. Rahatoimikamari päät t i7) kiertokirjelmällä huo-
mauttaa kaikille kaupungin virastoille, hallituksille ja laitoksille, että viran-
pitäjällä, joka oli virkavapaana muun syyn kuin sairauden takia, ei ollut 
oikeutta palkan nostamiseen ja että ainoastaan kaupunginvaltuustolla oli 
oikeus poikkeusten myöntämiseen tästä säännöstä. 

Siirtolapuutarhaneuvoja E. Kochille, joka sosialilautakunnan erehdyk-
sen johdosta ei ollut saanut nostaa huhtikuun palkkaansa, määrättiin 8) mak-
settavaksi mainittu palkka, 1,500 markkaa. 

Ruotsinkielisten kansakoulujen johtokunta ilmoitti valinneensa sihtee-
rikseen ja taloudenhoitajakseen lehtori E. Pontänin. Rahatoimikamari hyväk-
syi 9) tämän toimenpiteen ja määräsi, että lehtori Pontänin tuli saada samat 

!) Rkmrin pöytäk. 11 p. maalisk. 422 §. — 2) S:n 5 p. heinäk. 1,001 §. — 3) Rkmrin 
jstn pöytäk. 2 p. elok. 5,305 §. — 4) S:n 28 p. syysk. 6,027 §. — 5) Rkmrin pöytäk. 8 p. 
helmik. 217 §. — 6) S:n 21 p. kesäk. 959 §. — 7 ) S:n 21 p. kesäk. 952 §. — 8 ) S:n 1 p. marrask. 
1,577 §. — 9) S:n 1 p. marrask. 1,576 §; ks. myös tä tä kert. s. 257 ja v:n 1925 kert. s. 224. 
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palkkaedut, jotka oli myönnetty viran edelliselle haltijalle, filosofiantohtori 
A. Mickwitzille. 

Työväenopiston talonmies ja lämmittäjä T. Tammilehto oli anonut, että 
hän ikäkorotuksen saamiseksi saisi lukea hyväkseen sähkölaitoksessa palvele-
mansa ajan, ja rahatoimikamari päätt i1) eväten Tammilehdon anomuksen 
kaupungin viranpitäjäin palkkausohjesäännön määräysten nojalla oikeuttaa 
hänet edellä mainitussa talonmiehentoimessaan nostamaan sen palkan, joka 
hänellä viimeksi oli ollut sähkölaitoksen palveluksessa, kunnes hänen myö-
hemmän toimensa palkka saavutettuine ikäkorotuksineen ylitti sen. 

Rahatoimikamari päätti2), että Rertha-Maria-kodin johtajattaren, 
L. Wendellin, palkasta ei ollut vähennettävä hänellä yksityiskoulunopetta-
jain eläkerahastosta olevaa eläkettä, koska se oli katsottava elinkoron luon-
toiseksi. 

Kaupunginkirjaston apulaiskirjastonhoitaja L. Pohjala, joka hoiti vir-
kaansa sivuvirkana ja sen johdosta oli saanut alemman palkan kuin virkaan 
palkkausohjesäännön mukaan liittyi, oikeutettiin3) syyskuun 1 p:stä lukien 
saamaan ohjesäännön mukainen peruspalkka. Päätöksestä johtuvat lisä-
kustannukset oli suoritettava palkankorotusten määrärahasta. 

Koska kaupunginorkesterin soittajat E. Grönroos, J. Vänskä ja U. Lind-
roos, jotka olivat otetut palvelukseen yhdeksän kuukauden ajaksi kesäkuun 
1 p:ään asti, olivat ilmoittaneet, etteivät he suostuneet uudistamaan sopi-
muksiaan, ellei heille taat tu korvausta myöskin kesäkuukausilta, kamari 
päätt i4) , että mainitut herrat saisivat nostaa jokainen kolmanneksen täyt-
tämät tä olevan kokelaanpaikan palkkaamiseksi varatusta 6,210 markan 
rahamäärästä. 

Vesijohtolaitoksen työntekijä K. A. Hellman oikeutettiin5) saamaan 
palkkansa siltä 1 kuukauden ajalta, jonka hän kesän aikana oli ollut sota-
palveluksessa reservin harjoituskokouksiin komennettuna. 

Määräraha ylimääräisen ulosottoapulaisen palkkaamiseksi. Rahatoimi-
kamari oikeutti6) maistraatin ylimääräisen ulosottoapulaisen palkkaamiseksi 
heinäkuun 1 p:stä vuoden loppuun käyttämään 1,500 markkaa kuukaudessa 
toisen kaupunginvoudin konttorin ylimääräisiä ulosottoapulaisia varten ole-
vasta määrärahasta. 

Määrärahan osoittaminen rikostuomioiden toimeenpanijan konttorin yli-
määräisiä apulaisia varten. Rahatoimikamari osoitti7) käyttövaroistaan 2,000 
markkaa tilapäisten apulaisten palkkaamiseksi kuluvaksi vuodeksi rikostuomi-
oiden toimeenpanijan konttoriin. 

Lentosatama. Rahatoimikamari myönsi8) käyttövaroistaan 2,990 markkaa 
satamakonstaapelin palkkaamiseksi lentosatamaan marraskuun 1 p:stä vuo-
den loppuun sekä kehoitti satamahallitusta järjestämään kirjanpitonsa siten, 
että lentoliikenteen aiheuttamat tulot ja menot kävivät selvästi ilmi. 

Kanslia-avun hankkiminen kansanpuistojen valvojalle. Kansanpuistojen 
valvojan anottua 300 markan määrärahaa kanslia-apulaisen palkkaamiseksi 
rahatoimikamari päät t i 9) oikeuttaa valvojan suorittamaan tarvit tavat kone-
kirjoitustyöt laskuja vastaan ja tähän tarkoitukseen käyttämään enintään 
2,000 markkaa, mikä määrä suoritettaisiin Kiinteän omaisuuden pääluokkaan 
merkityistä kamarin käyttövaroista. 

Rkmrin pöytäk. 27 p. syysk. 1,345 §. — 2) S:n 11 p. lokak. 1,420 §. — 3) S:n 17 
p. toukok. 782 §; vrt. v:n 1922 kert. s. 52. — 4) Rkmrin pöytäk. 14 p. kesäk. 937 §. — 5) S:n 19 
p. elok. 1, 128 §. — 6 ) Rkmrin jstn pöytäk. 12 p. heinäk. 5,009 §. — 7) Rkmrin pöytäk. 13 
p. syysk. 1,266 §. — 8) S:n 28 p. lokak. 1,538 §. — ») S:n 25 p. tammik. 132 §. 
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Ikäkorotusten laskeminen. Neiti A. Ekelund, joka marraskuun 1 p:stä 
1924 oli ollut revisionikonttorin palveluksessa ylimääräisenä revisioniapulai-
sena ja vuoden 1925 loppuun asti saanut palkan kamarin käyttövaroista 
sekä sen jälkeen yhteismäärärahasta 13 palkkausluokan mukaan, oikeutet-
t i in1) marraskuun 1 p:stä lähtien nostamaan ikäkorotus kolmen vuoden palve-
luksesta. 

Rahatoimikamari päät t i2) myöntyä Sörnäsin aluelääkärin lääketieteen-
lisensiaatti R. Laguksen anomukseen, että hän ikäkorotuksen saamiseksi sai-
si lukea hyväkseen sen ajan, jonka hän oli palvellut Kivelän sairaalan apulais-
lääkärinä. 

Kunnalliskodin alihoitajatar L. Neuvonen oikeutettiin 3) lukemaan hyväk-
seen se viiden vuoden ja kahden kuukauden aika, jonka hän oli palvellut ali-
hoitajattarena Kivelän sairaalassa, siten että hän sai nostaa ikäkorotuksen 
kolmen vuoden palveluksesta toukokuun 1 p:stä 1927 lähtien ja kuuden vuoden 
palveluksesta helmikuun 1 p:stä 1928 lähtien. 

Sähkölaitoksen talonmies J. Paavola oikeutettiin4) ikäkorotuksen saami-
seksi lukemaan hyväkseen palolaitoksen korpraalina palvelemansa aika. 

Korkeasaaren eläintarhan rehumestari V. Lehtonen, joka toukokuun 
1 p:stä 1923 oli ollut eläinten hoitajana tällöin samalla toimien rehumesta-
rina sekä tammikuun 1 p:stä 1924, jolloin hänet korotettiin 12:sta 14 yhteis-
määrärahapalkkaluokkaan, rehumestarina, oikeutettiin5) saamaan ikäkorotus 
kolmen vuoden palveluksesta toukokuun 1 p:stä 1926 lukien. 

Virkain luokittelu. Vallilan haarakirjaston siivoojatar siirrettiin6) yhteis-
määrärahasta palkattujen viranpitäjäin 3 palkkaluokkaan; kuluvan vuoden 
osalle tuleva lisäkustannus, 1,050 markkaa, oli suoritettava rahatoimikamarin 
käytettäväksi ikäkorotuksiin ja palkankorotuksiin varatusta talousarvion 
määrärahasta. 

Seuraavat yhteismäärärahasta palkatut viranpitäjät siirrettiin7) ylem-
pään palkkaluokkaan: sähkölaitoksen piirustuskonttorin esimies Y. V. Weijola 
17:nnestä 18 luokkaan sekä konttorin piirustajat N. Jernvall, J . Kylliäinen 
ja N. Lustig 15:nnestä 16 luokkaan kesäkuun 1 p:stä lukien. Päätöksen aiheut-
tamat lisäkustannukset oli suoritettava ikäkorotuksiin ja palkankorotuksiin 
varatuista rahatoimikamarin käyttövaroista. 

Sähkölaitoksen hallintorakennuksen talonmiehen- ja lämmittäjäntoimi 
siirrettiin8) yhteismäärärahasta palkattujen viranpitäjäin 13 palkkaluokkaan. 

Virkasivutulojen menettämisen johdosta myönnetty korvaus. Rahatoimi-
kamarin käyttövaroista myönnettiin kaupunginpalvelija A. R. Lemströmille 9) 
1,000 markkaa ja kaupunginpalvelija T. V. Björkille10) 400 markkaa korvauk-
seksi niistä virkasivutuloista, jotka mainitut viranpitäjät sairauden takia 
olivat menettäneet. 

Teknillisten laitosten viranpitäjäin tapaturmavakuutus. Kaupungin tek-
nillisten laitosten hallitus oli ehdottanut, että erinäiset mainittujen laitosten 
palveluksessa olevat insinöörit, työpäälliköt y. m. erikoisesti tapaturmavakuu-
tettaisiin sen johdosta, että pakollista tapaturmavakuutusta koskevat laki-
määräykset eivät koskeneet heitä. Rahatoimikamari ei kuitenkaan katsonut 
voivansa suostua n ) tähän anomukseen. 

!) Rkmrin pöytäk. 11 p. kesäk. 933 — 2) S:n 19 p. heinäk. 1,063 §. — 3) S:n 3 p. 
toukok. 683 §. — 4) S:n 22 p. marrask. 1,706 §. ----- 5) S:n 25 p. tammik. 126 §. — 6) S:n 
5 p. heinäk. 1,017 — 7) S:n 13 p. jouluk. 1,842 §. — 8 ) S:n 1 p. marrask. 1,578 §. —!)) S:n 
21 p. kesäk. 960 §; vrL tätä kert. s. 55 ja 218. — 10) Rkmrin pöytäk. 20 p. syysk. 1,297 §; 
vrt. tätä kert. s. 218. — u ) Rkmrin pöytäk. 17 p. toukok. 780 §. 
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Vakanssisäästö. Vanhemman oikeusneuvosmiehen I. Tawaststjernan 
tultua nimitetyksi toiseen virkaan ja rikosasiainnotaarin kenraalimajuri 
M. Wetzerin määrätyksi hoitamaan siten avoimeksi joutunutta neuvosmiehen 
virkaa rahatoimikamari myönsi1) kenraalimajuri Wetzerille sen kyseelliseen 
virkaan liittyvän palkan vähennyksen korvaukseksi, joka aiheutui siitä, että 
osa palkkaa oli suoritettava siviiliviraston leski- ja orpokassaan, 666: 66 mar-
kan korvauksen kuukaudelta, lukien tammikuun 8p:stä, suoritettavaksi neu-
vosmies Tawaststjernalle talousarvion mukaan kuuluvien, mutta nyt säästy-
neiden ikäkorotusten varoista. 

Rahatoimikamari päätti2), että raastuvanoikeuden palkkausmäärära-
hasta kuukausittain maksettaisiin 666: 66 markkaa varatuomari K. R. Wase-
liukselle niin kauan kuin hän hoiti vanhemman oikeusneuvosmiehen E. F. Fors-
strömin kuoleman johdosta avoimeksi joutunutta neuvosmiehen virkaa ja 
edellä mainittu määrä palkansäästönä pidätettiin siviilivirkakunnan leski-
ja orpokassan laskuun. 

Nuorempien oikeusneuvosmiesten A. Timgrenin ja B. C. Carlsonin tul-
tua nimitetyiksi vanhemmiksi oikeusneuvosmiehiksi ja varatuomari H. Saxe-
nin ja rikosasiain notaarin G. Hellenin määrätyiksi maaliskuun 1 p:stä lähtien 
hoitamaan siten avoimeksi joutuneita virkoja, kunnes ne oli jälleen täytetty, 
rahatoimikamari päätti3), koska virkoihin liittyvästä palkasta oli pidätettävä 
500 markkaa siviilivirkakunnan leski- ja orpokassaan menevänä palkansääs-
tönä, että viransijaiselle tästä aiheutuva palkanvähennys korvattaisiin kau-
pungin varoista ja maksettaisiin raastuvanoikeuden palkkausmäärärahasta, 
josta ' säästyisivät neuvosmiehille Timgrenille ja Carlsonille kuuluvat ikä-
kor otukset. 

Sittemmin rikosasiainnotaari G. Helien oli määrätty hoitamaan neuvos-
miehenvirkaa, joka oli joutunut avoimeksi nuoremman oikeusneuvosmiehen 
G. Leopoldin tultua nimitetyksi vanhemmaksi oikeusneuvosmieheksi, ja raha-
toimikamari päätti 4), että se hänen palkkansa vähennys, joka vakanssisääs-
tönä oli suoritettava siviilivirkakunnan leski- ja orpokassaan, korvattaisiin 
ikäkorotuksia ja palkankorotuksia varten varatuista kamarin käyttövaroista 
toistaiseksi ja niin kauan kuin mainittu virka oli täyt tämät tä . 

Joulukuun 1 p:stä rikosasiainnotaari G. Helien hoiti nuoremman oikeus-
neuvosmiehen virkaa, joka oli joutunut avoimeksi E. von Bonsdorffin tultua 
nimitetyksi vanhemmaksi oikeusneuvosmieheksi, ja hänelle oli suoritettava 500 
markkaa kuukaudessa sen palkanvähennyksen korvaukseksi, joka vakanssi-
säästönä oli suoritettava siviilivirkakunnan leski- ja orpokassaan5). Kyseel-
linen meno oli kuluvana vuonna suoritettava raastuvanoikeuden palkkaus-
määrärahan säästöstä ja vuonna 1928 talousarvioon tätä tarkoitusta varten 
merkittävästä määrärahasta. 

Vahvistettuja palkkoja. Raatihuoneen siivoojattarelle H. Idströmille, 
joka oli ottanut toimekseen musiikkilautakunnan entisen huoneiston siivouk-
sen, myönnettiin 6) palkankorotusta 50 markkaa eli 400 markasta 450 mark-
kaan kuukaudessa lukien tammikuun 25 p:stä. Syyskuun 1 p:stä hänen kuu-
kausipalkkaansa jälleen korotettiin 7) 50 markkaa, ja oli päätöksestä aiheu-
tuvat lisäkustannukset kuluvana vuonna suoritettava kaupunkikiinteistöjen 
talohenkilökuntaa varten olevasta määrärahasta. 

Rkmrin pöyläk. 25 p. tanimik. 120 §. — 2) S:n 31 p. toukok. 871 §. — 3) S:n 1 p. maa-
lisk. 339 §. — 4 ) Rkmrin jstn pöytäk. 12 p .heinäk. 5,010 §. — 5) Rkmrin pöyläk. 22 p. mar-
rask. 1,709 §. — 6) S;n 22 p. maalisk. 493 §. — 7) S:n 6 p. svvsk. 1,211 
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Rahatoimikamarin ylimääräisen vahtimestarinapulaisen K. H. Holm-
bergin palkka korotettiin1) 1,400 markkaan kuukaudessa ja ylim. vahtimesta-
rinapulaisen K. J. Olinin palkka 1,100 markkaan kuukaudessa lukien tammi-
kuun 1 pistä 1928. 

Rahatoimikonttorin siivoojattarien kuukausipalkka korotettiin2) 700 
markasta 800 markkaan kuukaudessa lukien tammikuun 1 p:stä 1928. 

Ammattientarkastuksen siivoojattaren palkka korotettiin3) 110 mar-
kasta 160 markkaan kuukaudessa lukien syyskuun 1 p:stä. Lisäkustannus oli 
suoritettava ammattientarkastuksen lämmitysmäärärahasta. 

Sähkölaitoksen Kasarminkadun ala-aseman koneenkäyttäjän palkka 
korotettiin 4) 2,450 markkaan ja laitoksen muiden ala-asemain koneenkäyttä-
jien palkat 2,300 markkaan kuukaudessa, minkä ohessa viimeksi mainittua 
palkkaa seuraava ikäkorotus vahvistettiin 216 markaksi kuukaudessa. Pää-
töksestä kuluvana vuonna aiheutuvat lisäkustannukset oli suoritettava 
kamarin käytettäväksi ikä- ja palkankorotuksiin varatusta talousarvion 
määrärahasta. 

Rahatoimikamari päät t i 5 ) korottaa rakennuskonttorin rakennusmestarin 
A. Nybergin palkan 4,025 markasta 4,500 markkaan kuukaudessa lukien syys-
kuun 1 pistä. 

Naisten työtupain toimitusjohtajan palkka korotettiin6) toistaiseksi 
5,000 markkaan kuukaudessa toukokuun 1 p:stä lukien, jota vastoin maini-
tulla viranpitäjällä palkan sopimuslaadun johdosta ei ollut ikäkorotusoikeutta. 

Henkilökohtainen palkanlisäys. Rahatoimikamari hyväksyi7) sen kaupun-
gin yleisten töiden hallituksen toimenpiteen, että rakennuskonttorin satama-
osaston avustavalle insinöörille F. Seidererille tammikuun 1 p:stä 1925 kesäkuun 
30 p:ään 1927 oli suoritettu henkilökohtaista palkanlisäystä 800 markkaa 
kuukaudessa, ja oikeutti mainitun viranpitäjän nauttimaan samaa etua kerto-
musvuoden loppuun asti. 

Vuokrarahat. Arvaamattomien vuokrien ja vuokrankorotusten määrä-
rahasta rahatoimikamari myönsi 8) 1,200 markkaa palolaitoksen konemesta-
rille vuokratun huoneiston joulukuun vuokran suorittamiseen. 

Koska eräs kaupungin omistama rakennus, jossa puhtaanapitolaitoksen 
tallimies A. Leander asui, oli purettava, talonisännöitsijä valtuutett i in9) 
hankkimaan Leanderille toinen huoneisto. Leanderin entisen ja uuden asun-
non vuokrain välinen erotus oli suoritettava kamarin käyttövaroista. 

Raitiotieuuosikortit. Sähkölaitoksen monttöörilleMarkkaselle, jolla oli 
tehtävänään XV kaupunginosassa Snellmaninkadun varrella olevan muun-
taja-aseman hoito, annettiin10) kuluvaksi vuodeksi raitiotievuosikortti. 

Raitiotievuosikorttien hankkimiseksi myönnett i in u) Sielunterveysseuralle 
750 markkaa rahatoimikamarin käyttövaroista suoritettavaksi. 

Tarkastusmatkat. Kaupungin yleisten töiden hallitukselle myönnettiin12) 
kamarin käyttövaroista 700 markan määräraha hinaajalaivalla H2 tehtyjen 
tarkastusmatkain kustannusten peittämiseen. 

Virkamatkat. Rakennustarkastuskonttorin esityksen, että rakennustar-
kastajalle ja avustavalle rakennustarkastajalle suoritettaisiin heidän omilla 
autoillaan tekemistään virkamatkoista korvausta 3 markkaa kilometriltä 

T) Rkmrin pöyläk. 20 p. jouhik. 1,1)13 - -) S:n 11 p. lokak. 1,434 §. — 3) S:n 11 p. 
lokak. 1,433 §. — 4) Sai 29 p. syysk. 1,359 §. — 5) S:n 30 p. elok. 1,189 §. — 6) S:n 29 p. 
huhtik. 658 §. — 7) S:n 12 p. heinäk. 1,039 §. — 8) S:n 13 p. jouluk. 1,849 §. — 9) Rkmrin 
jstn pöytäk. 21 p. syysk. 5,925 §. — 10) S:n 7 p. syysk. 5,768 §. — n ) Rkmrin pöytäk. 25 p. 
tammik. 127 §. — 12) Rkmrin jstn pöytäk. 12 p. lokak. 6,268 §. 
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rahatoimikamari pää t t i 1 ) evätä ja sen sijaan oikeuttaa mainitut viranpitäjät 
saamaan kyseellisistä matkoista korvausta 300 markkaa kuukaudelta. 

Luontoisedut. Rahatoimikamari vahvist i2) ne poistot, jotka naut i t tu jen 
luontoisetujen johdosta oli vähennet tävä kaupungin viranpitäjäin palkoista. 

Virkavapauden ajalta suoritettava palkka. Kunnallinen ammattientarkas-
ta ja R.Olin, joka oli virkavapaana elokuun 15 p:stä lokakuun 15 p:ään vel-
vollisena itse palkkaamaan sijaisensa, oikeutettiin 3) saamaan koko palkkansa 
virkavapauden ajalta. 

Suomenkielisten kansakoulujen opet ta ja tar E. Ekholm oikeutett i in4) 
hänelle opintomatkan tekemiseksi myönnetyn kahden viikon virkavapauden 
ajal ta saamaan koko palkkansa. 

Palvelusehtosääntö. Kaupungin sairaalain hallituksen tiedustelun joh-
dosta rahatoimikamari pää t t i 5 ) ilmoittaa, että sijaisella, joka hoiti avoinna 
olevaa virkaa, oli sama oikeus kuin vakinaisella viranpitäjällä palkkaetujen 
nauttimiseen sairauden takia myönnetyn virkavapauden ajalta, mut ta et tä 
tämä etu ei kuulunut virkavapaana olevan viranpitäjän sijaiselle. 

Viransijaisuuspalkkiot. Kaupunginviskaali E. Nyyssölän sijaisen palk-
kaamiseksi hänen kesälomansa ajaksi rahatoimikamari myönsi 6 ) käyttö-
varoistaan 1,500 markan määrärahan. 

Ylim. kaupunginviskaalin V. Gyllenbögelin kesäloman aikaisen sijaisen 
palkkaamiseksi kamari myönsi 7) käyttövaroistaan 1,200 markkaa. 

Rahatoimikamarin vahtimestarinapulaiselle J . Svenssonille, joka vahti-
mestari E. Kiemuran kesäloman aikana kesäkuun 15 pistä heinäkuun 15 p:ään 
toimi kamarin autonkuljet ta jana, suoritettiin 8) tästä palkkioksi 500 markkaa, 
mikä määrä oli otet tava mainitun auton kustannuksiin varatusta määrä-
rahasta. Niemura oikeutettiin saamaan autonkuljettajanpalkkionsa myöskin 
kesäloman ajalta. 

Rahatoimikamari m ä ä r ä s i k ä y t t ö v a r o i s t a a n maksettavaksi 650 markkaa 
palkkioksi kamarin siivoojattaren I. Kaipiaisen kesäloman aikaiselle sijaiselle 
heinäkuun 18 p:n ja elokuun 18 p:n väliseltä ajalta. 

Sosialilautakunnan sihteeri A. Eriksson ja lautakunnan kanslisti H. Helke-
niemi, jotka toukokuun kuluessa omien virkainsa ohella olivat hoitaneet avoinna 
olevaa avustavan sihteerin virkaa, oikeutettiin 10) yhteisesti nostamaan viime-
mainit tua virkaa varten vara t tu palkkio, 2,000 markkaa. 

Viransijaiselle, joka hoiti oikeusavustaja N. Lindegrenin ja oikeusavusta-
jan apulaisen S. Ervastin virkoja näiden kesälomain aikana, toukokuun 17 p:stä 
kesäkuun 17 p:ään ja kesäkuun 27 p:stä heinäkuun 27 p:ään, maksetti in1 1) 
yhteensä 3,000 markkaa talousarvioon tä tä tarkoitusta varten merkitystä 
määrärahasta. 

Työnvälitystoimiston merimiesten osaston vahtimestarille K. I. Vuolan-
teelle myönnetti in1 2) 500 markan lisäpalkkio kuukaudessa lukien elokuun 
1 p:stä vuoden loppuun, jona aikana hän hoiti toimistoapulaisen tehtäviä. 

Tilapäisen apulaisen palkkaamiseksi rakennustarkastuskonttoriin kesä-
kuun 8 p:n ja heinäkuun 6 p:n väliseksi ajaksi, jolloin rakennustarkastajalla 
oli kesäloma, rahatoimikamari osoitti13) käyttövaroistaan 3,000 markkaa. 

Rkmrin pöytäk. 17 p. toukok. 794 §. — 2) S:n 11 p. tammik. 34 § ja 7 p. kesäk. 906 §. 
— 3) S:n 19 p. elok. 1,133 §. — 4) S:n 17 p. toukok. 778 §. — 5) S:n 31 p. toukok. 852 §. — 
6) S:n 20 p. syysk. 1,296 — 7) S:n 27 p. svvsk. 1,346 §. — 8 ) Rkmrin jstn pöytäk. 19 p. 
heinäk. 5,034 §. — ») S:n 19 p. elok. 5,422 §7— 10) Rkmrin pövtäk. 14 p. kesäk. 930 §. — 
n ) Rkmrin jstn pöytäk. 21 p. kesäk. 4,704 — 12) Rkmrin pöytäk. 6 p. svvsk. 1/213 — 
13) S:n 28 p. kesäk, 993 §. ' . _ , 
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Kansakoulunopettajistolle sairauden takia myönnetyt virkavapaudet. Raha-
toimikamari päätti1) kehoittaa kansakoulujen johtokuntia järjestämään 
lyhyet virkavapaudet siten, että niiden takia ei rasitettu kaupunginkassaa. 
Samalla kamari pyysi johtokuntia selittämään, miksi kansakoulujen opetta-
jisto paljoa suuremmassa määrässä kuin kaupungin muut viranpitäjät nautti 
virkavapautta sairauden takia. Antamassaan vastauksessa suomenkielisten 
koulujen johtokunta huomautti, että kansakoulunopettajat ja -opettajattaret 
oikeastaan olivat toisessa asemassa kuin muut virkamiehet sikäli, että jos 
heidän sairauden takia täytyi jäädä pois koulusta, heidän työtänsä hoitamaan 
heti oli otettava sijainen, jota vastoin muut viranpitäjät yleensä voivat jättää 
työnsä lepäämään lyhyeksi ajaksi ja työhön palattuaan korvata laiminlyön-
tinsä, tai myöskin voivat heidän työtoverinsa sairaudentapauksien sattuessa 
hoitaa heidän virkatehtävänsä omiensa ohella. Sitäpaitsi opettajat enemmän 
kuin muut olivat alttiit influenssalle ja katarreille, he kun ohjatessaan oppilaita 
ulos ja sisään alituisesti joutuivat oleskelemaan vetoisissa käytävissä ja avoi-
mien ovien luona, minkä lisäksi heidän tartunnanvaaranakin oli suurempi 
heidän ollessaan joka päivä kosketuksissa suurten oppilasjoukkojen kanssa2). 

Ruotsinkielisten kansakoulujen johtokunta toi lausunnossaan esiin suun-
nilleen samat näkökohdat3). 

Selitykset merkittiin pöytäkirjaan. 
Köyhäinhoitovirkaitiioille sairauden takia myönnetyt virkavapaudet. Raha-

toimikamari päät t i4) huomauttaa köyhäinhoitolautakunnalle, että viran-
sijaista varten ei ollut pyydettävä erityistä määrärahaa, kun viranpitäjä sai-
rauden takia oli estynyt virkaansa hoitamasta niin lyhyen ajan kuin viikon. 

Viranpitäjän sairauden aikaisia sijaisuuspalkkioita rahatoimikamari 
myönsi seuraavissa tapauksissa alla mainitut määrät talousarvioon tätä tar-
koitusta varten merkitystä määrärahasta: 

oikeusneuvosmies E. Gottlebenin sijaiselle syyskuulta, jolloin kunnallis-
pormestari L. Ehrnrooth oli virkavapaana ja oikeusneuvosmies Gottleben 
hoiti kunnallispormestarin virkaa, 5,000 markkaa5); 

maistraatin notaarin E. Öhrnbergin sijaiselle heinä- ja elokuulta 2,300 
markkaa 6); 

maistraatin kanslistin E. Ahlmanin sijaiselle kahdelta kuukaudelta vir-
kaan liittyvän pohjapalkan silloisen asteikon mukaan 7); 

ylimääräisen kaupunginviskaalin A. Brandersin sijaiselle vuoden 1926 
lokakuun 7 p:n ja vuoden 1927 tammikuun 31 p:n väliseltä ajalta 1,500 markkaa 
kuukaudelta 8); 

maistraatin kaupunginpalvelijan A. Österbergin sijaiselle elokuulta 1,840 
markkaa 9); 

maistraatin kaupunginpalvelijan E. F. Grönlundin sijaiselle 5 kuukaudelta 
heinäkuun 15 p:stä lukien 1,840 markkaa kuukaudelta l0); 

vanhemman oikeusneuvosmiehen E. F. Forsströmin sijaiselle kahdelta 
kuukaudelta lukien maaliskuun 29 prstä 5,290 markkaa kuukaudelta n) ; 

nuoremman oikeusneuvosmiehen E. von Bonsdorffin sijaiselle siltä kah-
den kuukauden ajalta lokakuun 5 p:stä lukien, jolloin neuvosmies von Bons-
dorff oikeusneuvosmies G. Lagerbladin sairauden aikana hoiti vanhemman 

Rkmrin pöyläk. 8 p. huhtik. 577 — 2) S:n 17 p. toukok. 779 §. — 3) S:n 31 
p. toukok. 804 §. — 4) S:n 15 p. maalisk. 145—146 §. — 5) S:u 19 p. lieinäk. 1,064 §. — 
(i) Rkinrin jstn pöytäk. 21 p. kesäk. 4,763 — 7) S:n 24 p. helmik. 3,131 §. — 8) S:n 10 p. 
maalisk. 3,319 §. — 9 ) S:n 5 p. lieinäk. 4,965 §. — 10) Rkmrin pöytäk. 19 p. heinäk. 1,056 § 
ja 27 p. svysk. 1,339 §. — n ) Rkmrin jstn pöytäk. 31 p. maalisk. 3,631 §. 

Kunnall. Icert. 1927. 28 
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oikeusneuvosmiehen virkaa, vanhemman oikeusneuvosmiehen pohjapalkkaa 
vastaavan määrän x); 

nuoremman oikeusneuvosmiehen F. G. Poppiuksen sijaiselle kahdelta 
kuukaudelta lokakuun 15 p:stä lukien 7,820 markkaa2); 

nuoremman oikeusneuvosmiehen M. Wetzerin sijaiselle kuukauden ajalta 
lukien marraskuun 15 p:stä 3,910 markkaa 3); 

raastuvanoikeuden puhtaaksikirjoittajattaren L. Kyrklundin sijaiselle 
kesäkuun 15 p:n ja heinäkuun 1 p:n väliseltä ajalta 605 markkaa4); 

kaupunginpalvelija A. R. Lemströmin sijaiselle kolmelta kuukaudelta 
kesäkuun 15 p:stä lukien 4,485 markkaa5); 

kaupunginpalvelija T. V. Björkin sijaiselle kuukauden ajalta elokuun 
25 p:stä lukien 1,840 markkaa6); 

kaupunginpalvelija A. V. Nybergin sijaiselle kuukauden ajalta lokakuun 
15 p:stä lukien 1,840 markkaa7); 

toisen kaupunginvoudin konttorin kanslia-apulaisen G. Wickströmin 
sijaiselle kuukauden ajalta toukokuun 20 p:stä lukien 1,000 markkaa 8); 

toisen kaupunginvoudin konttorin kanslia-apulaisen X. Berghin sijai-
selle heinäkuulta 1,200 markkaa9); 

ulosottoapulaisen K. Löfmanin sijaiselle tammikuun 20 p:n ja kesäkuun 
30 p:n väliseltä ajalta 1,000 markkaa kuukaudelta 10); 

kaupunginpalvelijan A. A. Nybergin sijaiselle maaliskuun 16 p:n ja kesä-
kuun 1 p:n väliseltä ajalta 1,840 markkaa11); 

avustavan rikostuomioiden toimeenpanijan J . Hertzin sijaiselle kahdelta 
kuukaudelta kesäkuun 25 p:stä lukien 4,370 markkaa12); 

avustavan vanhemman kaupu.nginkirjurin A. Auren sijaiselle syyskuulta 
hänen pohjapalkkaansa vastaavan määrän13); 

rahatoimikonttorin ylimääräisen apulaisen A. Rönnbäckin sijaiselle 6 
viikolta maaliskuun 14 p:stä lukien 2,242: 50 markkaa 14); 

rahatoimilaitoksen puhelimenhoitajan I. Wikstedtin sijaiselle elokuun 
29 p:n ja lokakuun 15 p:n väliseltä ajalta 1,390 markkaa 15); 

verotusvalmistelukunnan puheenjohtajan E. E. Enebergin sijaiselle joulu-
kuulta 5,290 markkaa l6); 

verotusvalmistelukunnan kanslia-apulaisen S. Strandströmin sijaiselle 
kahdelta kuukaudelta huhtikuun 1 p:stä lukien 2,760 markkaa17); 

satamaliikennekonttorin satamakonstaapelin J. A. Petterssonin sijaiselle 
kuukauden ajalta lukien marraskuun 3 p:stä 1,325 markkaa 18); 

satamakannantakonttorin nuoremman kirjanpitäjän L. de la Chapellen 
sijaiselle 6 viikolta marraskuun 28 p:stä lukien määrän, joka vastasi nuorem-
man kirjanpitäjän pohjapalkkaa ynnä niitä ikäkorotuksia, jotka sijainen, 
ekspeditööri E. Höckerstedt, oli saavuttanut omassa virassaaan 19); 

Rkmrin jstn pöytäk. 12 p. lokak. 6,266 § ja 23 p. marrask. 6,967 §. — 2) S:n 3 p. mar-
rask. 6,729 §. — 3) S:n 23 p. marrask. 6,968 — 4) S:n 21 p. kesäk. 4,764 — 5 ) Rkmrin 
pöytäk. 21 p. kesäk. 960 § ja 6 p. syysk. 1,203 §. — c ) S:n 20 p. syysk. 1,297 §. — 7 ) Rkmrin 
jstn pöytäk. 3 p. marrask. 6,728 §. — 8 ) S:n 27 p. toukok. 4,381 §. — !)) S:n 28 p. kesäk. 4,878 §. 
— 10) Rkmrin pöytäk, 1 p. helmik. 170 § ja rkmrin jstn pöytäk. 10 p. maalisk. 3,318 §; ks. 
tätä kert. s. 55. — 1X) Rkmrin jstn pöytäk. 12 p. toukok. 4,21.0 § ja rkmrin pöytäk. 21 p. 
kesäk. 957 — 12) Rkmrin jstn pöytäk. 14 p. kesäk. 4,624 §. — 13) Rkmrin pöytäk. 30 p. 
elok. 1,187 §. — 14) S:n 22 p". maalisk. 492 §. — 15) Rkmrin jstn pöytäk. 7 p. syysk. 5,017 §, 
14 p. syysk. 5,809 § ja 19 p. lokak. 6,501 §. —1 8) S:n 7 p. jouluk. 7,137 —1T) S:n 13 p. huh-
lik. 3,844 — 18) S:n 23 p. marrask. 6,969 §. — 19) S:n 28 p. jouluk. 7,474 §. 
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satamakannantakonttorin konttorikirjurin E. Lihrin sijaiselle neljältä 
kuukaudelta tammikuun 17 p:stä lukien yhteensä 6,530 markkaa 1 ) ; 

satamakannantakonttorin konttorikirjurin C. Langolainin sijaiselle 6 vii-
kon ajal ta kesäkuun 15 pistä lukien, jolloin konttorikirjuri Langolain hoiti 
kassanhoitajan tointa kassanhoitaja E. Konsinin sairauden aikana, 2,505 
markkaa 2 ) ; 

satamakannantakonttorin konttorikirjurin H. Uschanoffin sijaiselle kuu-
kauden ajalta syyskuun 19 pistä lukien 1,670 markkaa 3) ; 

satamakannantakonttorin vahtimestarin E. F. Öhmanin sijaiselle vuoden 
1926 marraskuun 24 pin ja vuoden 1927 tammikuun 24 pin sekä kesäkuun 
1 pin ja lokakuun 1 pin välisiltä ajoilta yhteensä 7,843: 30 markkaa 4); 

kaupunginreviisori G. Winterin sijaiselle, reviisori B. Hellmerille, kaupun-
ginreviisorin pohjapalkkaa vastaavan määrän sekä herra Hellmerin sijaiselle, 
avustavalle reviisorille Y. Wahlroosille, reviisorin pohjapalkan 1 kuukaudelta 
heinäkuun 15 pistä lukien; ne kustannukset, joita ei voitu peittää edellä mai-
ni t tuja virkoja varten talousarvioon merkityillä määrärahoilla, oli suoritet-
tava talousarvion määrärahasta Sairauden aikaiset viransijaiset5); 

revisionikonttorin kir jaajan E. Cajanderin sijaiselle kahdelta kuukaudelta 
lokakuun 5 pistä lukien 2,760 markkaa 6 ) ; 

rakennu.starkastuskonttorin kanslistin G. Wileniuksen sijaisille kesä-
kuun 7 pin ja heinäkuun 12 pin väliseltä ajalta sekä elokuun 12 pistä vuoden 
loppuun yhteensä 12,789: 65 markkaa 7 ) ; 

terveydenhoitolautakunnan päivystäjän M. Snellmanin sijaiselle kahdelta 
kuukaudelta syyskuun 5 pistä lukien 2,650 markkaa 8); 

terveyspoliisin kaitsijan H. Laurellin sijaiselle kuudelta kuukaudelta 
tammikuun 17 pistä lukien sekä edelleen marraskuun 15 pin ja joulukuun 
31 pin väliseltä ajalta yhteensä 15,345 markkaa samoinkuin kaitsijan pohja-
palkan kolmelta kuukaudelta elokuun 15 pistä lähtien 9); 

terveyspoliisin kaitsijan W. Kranckin sijaiselle kahdelta kuukaudelta 
tammikuun 16 p:stä lukien 3,960 markkaa 10); 

terveyspoliisin desinfioitsijan M. Kuhlbäckin sijaiselle kahdelta kuukau-
delta maaliskuun 7 pistä lukien 4,140 markkaa1 1); 

tar tunta taut is ten asuntojen puhdistajat taren E. Raatikaisen sijaiselle 
kahdelta kuukaudelta huhtikuun 21 pistä lukien 1,900 markkaa1 2) ; 

elintarvetarkastuksen kaitsijan W. Meriläisen sijaiselle kuudelta kuukau-
delta tammikuun 1 pistä lukien yhteensä 12,240 markkaa1 3); 

lihantarkastuksen kaitsijan H. Sjöblomin sijaiselle kahdelta kuukaudelta 
marraskuun 17 pistä lukien 4,140 markkaa 14); 

eläinlääkintäbakteriologi H. Tallqvistin sijaiselle siltä kahden kuukauden 
ajalta, joksi hänet l ihantarkastamon johtajan O. Lindströmin ollessa sairauden 
takia virkavapaana oli määrä t ty hoitamaan tämän virkaa, 8,000 markkaa 15); 

Rkmrin jstn pöytäk. 10 p. helmik. 2,964 § ja rkmrin pöytäk. 12 p. huhtik. 593 §. — 
2) Rkmrin jstn pöytäk." 28 p. kesäk. 4,877 §. — 3) S:n 19 p. lokak. 6,503 §. — 4) S:n 24 p. 
helmik. 3,133 § ja 28 p. kesäk. 4,879 § sekä rkmrin pöytäk. 13 p. syysk. 1,258 §. — 5) Rkmrin 
pöytäk. 19 p. heinäk. 1,059 §. — 6) Rkmrin jstn pöytäk. 9 p. marrask. 6,782 §. — 7) S:n 7 
p. kesäk. 4,553 § ja 28 p. syvsk. 6,041 § sekä rkmrin pöytäk. 30 p. elok. 1,185 § ja 27 p. syysk. 
1,344 §. — 8) Rkmrin jstn1 pöytäk. 28 p. syysk. 6,038 §. — !t) S:n 27 p. tammik. 2,779 §, 12 p. 
toukok. 4,167 §, 23 p. elok. 5,520 § ja 7 p. jonluk. 7,138 §. —1 0) S:n 27 p. tammik. 2,778 
n ) S:n 17 p. maalisk. 3,488 §. — 12) Rkmrin 29 p. huhtik. 4,020 §. — 13) S:n 27 p. tammik. 
2,777 §, 17 p. helmik. 3,056 § ja 13 p. huhtik. 3,824 § sekä rkmrin pöytäk. 3p. toukok. 680 §. — 
J4) Rkmrin jstn pöytäk. 9 p. marrask. 6,783 — 15) S:n 27 p. tammik. 2,776 § ja 17 p. helmik. 
3,055 §. 



220 II. Rahatoimikamari. 

l ihantarkastamon halliesimiehen W. Landénin sijaisille kahdelta kuukau-
delta tammikuun 1 p:stä lukien 2,870 markkaa 1) ; Landénin sittemmin kuoltua 
rahatoimikamari päät t i 2 ) , että mainit tu viransijaisuuspalkkio helmikuun 14 
ja 28 p:n väliseltä ajalta maksettaisiin asianomaisesta palkkausmäärärahasta; 

l ihantarkastamon leimaajan E. Wulffin sijaiselle 5 päivältä tammikuun 
26 p:stä lukien 220 markkaa 3); 

kunnallisen ammatt ientarkastajan A.-L. Levannon sijaiselle kahdelta 
kuukaudelta lokakuun 7 p:stä lukien 2,300 markkaa kuukaudelta 4); 

hammaspoliklinikan kir janpi tä jän A. Nurmon sijaiselle tammikuulta 
1,300 markkaa s); 

köyhäinhoitolautakunnan kanslianhoitajan L. Koiviston sijaisille tammi-
kuun 13 ja 29 p:n väliseltä ajalta 400 markkaa 6); 

köyhäinhoitolautakunnan kanslianhoitajan H. von Creutleinin sijaisille 
kahdelta kuukaudelta huhtikuun 1 p:stä lukien sekä edelleen neljältä kuukau-
delta syyskuun 1 p:stä lukien yhteensä 8,700 markkaa 7); 

köyhäinhoitolautakunnan apulaiskanslianhoitajan E. Mellbergin sijaiselle 
1 viikolta helmikuun 28 p:stä lukien 225 markkaa 8); 

köyhäinhoitolautakunnan kir jaajan E. von Hertzenin sijaiselle kahdelta 
kuukaudelta maaliskuun 7 p:stä lukien 1,800 markkaa 9 ) ; 

köyhäinhoitolautakunnan tarkasta jan S. Soldanin sijaiselle kuukauden 
ajal ta lukien joulukuun 20 p:stä 1926 900 markkaa 10); 

köyhäinhoitolautakunnan tarkas ta jan L. Winterin sijaiselle helmikuun 
7 ja 21 p:n väliseltä ajalta 450 markkaa1 1) ; 

köyhäinhoitolautakunnan tarkasta jan V. Lindgrenin sijaiselle 1 viikolta 
helmikuun 8 p:stä lukien 225 markkaa1 2) ; 

köyhäinhoitolautakunnan tarkas ta jan A. Ritzin sijaiselle 3 viikolta 
maaliskuun 7 p:stä lukien 675 markkaa1 3); 

köyhäinhoitolautakunnan tarkastajan L. Nymanin sijaiselle huhtikuulta 
900 markkaa 14); 

köyhäinhoitolautakunnan kanslistin L.-M. Lehdon sijaiselle kahdelta kuu-
kaudelta toukokuun 18 p:stä lukien sekä edelleen syyskuun 1 p:stä lokakuun 
31 p:ään yhteensä 7,475 markkaa 15); 

köyhäinhoitolautakunnan kirjuriapulaisen H. Sprangerin sijaiselle kah-
delta viikolta helmikuun 10 p:stä lukien, 2 viikolta toukokuun 4 p:stä lukien, 
1 kuukaudelta kesäkuun 17 p:stä lukien, 2 viikolta heinäkuun 17 p:stä lukien 
sekä edelleen 4 kuukaudelta syyskuun 1 p:stä lukien yhteensä 7,700 mark-
kaa 16); 

köyhäinhoitolautakunnan kirjuriapulaisen H. Wallinin sijaiselle helmi-
kuun 28 p:n ja maaliskuun 7 p:n väliseltä ajalta 225 markkaa 17); 

köyhäinhoidon diakonissan A. Renforsin sijaiselle helmi- ja maaliskuulta 
1,800 markkaa 18); 

r) Rkmrin jstn poytåk. 7 p. tammik, 2,561 §. — 2 ) S:n 3 p. maalisk. 3,217 §. — 3 ) S:n 
17 p. helmik. 3,057 §. — 4 ) Rkmrin poytåk. 11 p. lokak. 1,429 §. — 5 ) Rkmrin jstn poytåk. 7 
p. tammik. 2,560 §. — 6) S:n 17 p. helmik. 3,058 §. — 7) S:n 13 p. huhtik. 3,842 § sekå rkmrin 
poytåk. 4 p. lokak. 1,392 § ja 22 p. marrask. 1,712 §. — 8 ) Rkmrin poytåk. 15 p. maalisk. 445 §. 
— 9) Rkmrin jstn poytåk. 17 p. maalisk. 3,487 § ja 13 p. huhtik. 3,840 §. — 10) S:n 13 p. tam-
mik. 2,619 §. — " ) S:n 17 p. helmik. 3,060 §. —1 2) Rkmrin poytåk. 15 p. maalisk. 444 §. — 
13) Rkmrin jstn poytåk. 17 p. maalisk. 3,486 §. — 14) S:n 13 p. huhtik. 3,843 §. — 15) S:n 
14 p. kesåk. 4,622 § ja rkmrin poytåk. 13 p. syysk. 1,260 §. — 16) Rkmrin jstn poytåk. 21 
p. helmik. 3,132 §, 14 p. kesåk. 1,62! §, 12 p. heinåk. 5,007 § ja 9 p. elok. 5,390 § sekå rkmrin 
poytåk. 13 p. syysk. 1,261 § ja 13 p. jouluk. 1,844 §. —1 7) Rkmrin poytåk. 15 p. maalisk. 446 §. 

l8) Rkmrin jstn poytåk. 17 p. helmik. 3,059 § ja rkmrin poytåk. 15 p. maalisk. 447 §. 
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köyhäinhoitolautakunnan siivoojattaren O. Oksan sijaiselle 2 viikolta 
lokakuun 21 pistä lukien 400 markkaa ]); 

kunnalliskodin apulaisjohtajalle, joka maaliskuun 23 pistä toukokuun 
1 piään oman virkansa ohella hoiti johtaja O. Granlundin virkaa, 610 markan 
lisäpalkkion 2); 

kunnalliskodin konttoristin O. A. Strandbergin sijaiselle viideltä kuu-
kaudelta huhtikuun 1 pistä lukien yhteensä 8,210 markkaa 3) ; 

Ryt tv län koulukodin hoi tajat taren E. Roseliuksen sijaiselle elokuun 
29 pin ja syyskuun 15 pin väliseltä ajalta 700 markkaa 4); 

Toivoniemen koulukodin emännöitsijän T. Kalliosaaren sijaiselle kuukau-
den ajalta tammikuun 10 pistä lukien 1,500 markkaa 5); 

Toivolan koulukodin opettajan V. Uusivirran sijaiselle neljältä kuukau-
delta maaliskuun 20 pistä lukien 9,310 markkaa 6); 

Kullatorpan lastenhoitajattaren E. Haapasen sijaiselle tammi- ja helmi-
kuul ta 1,556 markkaa 7); 

valmistavan poikain ammattikoulun työmestarin V. Honkalinnan sijai-
selle 1 kuukaudelta lukien helmikuun 15 pistä 1,980 markkaa 8 ) ; 

Solhällan kansanlastentarhan palvelijattaren I. Wichmannin sijaiselle 
vuoden 1926 joulukuun 12 pin ja vuoden 1927 tammikuun 31 pin väliseltä 
ajal ta 470 markkaa rahatoimikamarin käyttövaroista 9); 

kaupunginkirjaston haaraosaston johtajan F. Lindroosin sijaiselle syys-
kuun 4 pin ja lokakuun 31 pin väliseltä ajalta 1,392 markkaa 10); 

kaupunginkirjaston amanuenssin S. Björkin sijaiselle kahdelta kuukau-
delta tammikuun 22 pistä lukien 2,400 markkaa1 1); 

kaupunginkirjaston amanuenssin E. Saloviuksen sijaiselle tammikuun 
31 pin ja helmikuun 12 pin väliseltä ajalta 400 markkaa1 2); 

kaupunginkirjaston amanuenssin O. Koivusalon sijaiselle helmikuun 11 
ja 17 pin sekä huhtikuun 1 pin ja toukokuun 23 pin väliseltä ajalta yhteensä 
2,176 markkaa1 3); 

kaupunginkirjaston amanuenssin E. Kytömaan sijaiselle helmikuun 
28 pin ja maaliskuun 16 pin väliseltä ajalta 656 markkaa 14); 

kaupunginkirjaston amanuenssin I. Silvon sijaiselle helmikuun 14 pin 
ja maaliskuun 19 pin väliseltä ajal ta 1,420 markkaa 14); 

kaupunginkirjaston amanuenssin S. Flinckin sijaiselle huhtikuun 22 pin 
ja toukokuun 11 pin väliseltä ajalta 752 markkaa 1 5 ) ; 

kaupunginkirjaston amanuenssin K. Färlingin sijaiselle toukokuun 9 pin 
ja kesäkuun 30 pin väliseltä ajalta 1,032 markkaa 16); 

kaupunginkirjaston amanuenssin I. Weckmanin sijaiselle heinäkuun 
18 ja 31 pin väliseltä ajalta 480 markkaa 17); 

kaupunginkirjaston amanuenssin F. Vikmanin sijaiselle 1 kuukaudelta 
heinäkuun 20 pistä lukien 408 markkaa 18); 

kaupunginkirjaston amanuenssin F. Ruusuvuoren sijaiselle lokakuun 
15 ja 28 pin väliseltä ajalta 432 markkaa l9); 

Rkmrin jstn pövtäk. 23 p. marrask. 6,970 §. — 2) S:n 13 p. huhtik. 3,841 §. — 
3) Rkmrin pöytäk. 19 p. huhtik. 615 § ja 2 p. elok. 1,081 §. — 4 ) Rkmrin jstn pöytäk. 21 p. 
syysk. 5,918 §. — 5) S:n 7 p. tammik. 2,547 §. — 6) S:n 31 p. maalisk. 3,632 § ja rkmrin 
pöytäk. 17 p. toukok. 791 §. — 7) Rkmrin jstn pöytäk. 7 p. tammik. 2,546 — 8 ) S:n 3 p. 
maalisk. 3,221 §. — 9) Rkmrin pöytäk. 18 p. tammik. 86 §. — 10) Rkmrin jstn pöytäk. 9 p. 
marrask. 6,784 §. — n ) S:n 3 p. helmik. 2,867 §. — 12) S:n 3 p. maalisk. 3,220 §. — 13) S:n 3 
p. maalisk. 3,220 § ja 27 p. toukok. 4,382 §. — 14) S:n 24 p. maalisk. 3,548 §. —15) S:n 27 p. 
toukok. 4,382 §. — 16) S:n 28 p. kesäk. 4,876 §. — 17) S:n 9 p. elok. 5,391 §. — 18) S:n 28 p. 
syysk. 6,037 §. — lö) S:n 9 p. marrask. 6,784 §. 
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kaupunginkirjaston vahtimestarin Y. Aaltosen sijaiselle lokakuun 1 p:n 
ja marraskuun 13 p:n välisellä ajalta yhteensä 1,626 markkaa1) ; 

kaupunginmuseon vahtimestarin O. Saliniii sijaiselle 10 päivältä lukien 
joulukuun 28 p:stä 1926 450 markkaa 2) ; 

rakennuskonttorin katuosaston rakennusmestarin V. Ahlqvistin sijaiselle 
loka—joulukuulta 7,800 markkaa3) ; 

rakennuskonttorin siivoojattaren E. Järvisen sijaiselle kahdelta kuukau-
delta maaliskuun 3 p:stä lukien 800 markkaa 4); 

rakennuskonttorin hinaajalaivan H ^ n koneenkäyttäjän G. Anderssonin 
sijaiselle kahdelta kuukaudelta elokuun 15 pistä lukien 4,100 markkaa 5); 

puhtaanapitolaitoksen kirjurin E. Michailoffin sijaiselle 1 kuukaudelta 
maaliskuun 18 p:stä lukien sekä edelleen toukokuun 10 p:n ja elokuun 1 p:n 
väliseltä ajalta yhteensä 4,400 markkaa 6 ) ; 

hallirenki K. V. Salosen sijaiselle yhteensä neljältä kuukaudelta kaikkiaan 
4,730 markkaa 7); sekä 

Suvilahden kasarmin lämmit tä jän O. Villbergin sijaiselle maaliskuun 
20 p:n ja huhtikuun 19 p:n väliseltä ajalta 1,500 markkaa 8). 

Tilastokonttori oikeutett i in9) vahtimestari V. F. Aarniolle sairauden 
takia myönnetyn virkavapauden aikana käyt tämään viransijaisen palkkaa-
miseen laskua vastaan tähän tarkoitukseen varatun talousarvion määrärahan 
varoja. 

Työnvälitystoimiston osastonjohtajalle W O. Ahtiolle myönnett i in1 0) 
lisäpalkkiota 1,200 markkaa kuukaudelta siltä ajalta, jona hän huhtikuun 
1 pistä lähtien hoiti toimiston johtajanvirkaa, kunnes se vakinaisesti täytet-
tiin. Palkkio oli huht i - ja toukokuulta suoritettava sairauden aikaisten viran-
sijaisuuspalkkioiden määrärahasta, kesäkuulta kamarin käyttövaroista ja 
sen jälkeen toimiston palkkausmäärärahasta. 

Tilapäisen apulaisen palkkaamiseksi työnvälitystoimiston miesten osastolle 
elokuun jälkipuoliskoksi, johtaja H. E. Blomqvistin sairauden ajaksi, rahatoi-
mikamari osoitti11) käyttövaroistaan 800 markkaa suoritettavaksi sairauden 
aikaisten viransijaisuuspalkkioiden määrärahasta. 

Solhällan lastentarhan palvelijatar I. Wichman oikeutettiin12) saamaan 
koko palkkansa vuoden 1926 joulukuun 12 pin ja vuoden 1927 tammikuun 
31 p:n väliseltä ajalta, jolloin hän oli sairauden takia virkavapaana. 

Mustikkamaan kesävartija, joka sairauden takia ei ollut voinut hoitaa 
tointansa syyskuun 2 ja 15 pin välisenä aikana, oikeutettiin1 3) saamaan maini-
tul ta ajalta koko palkkansa, mistä aiheutuvat kustannukset oli suoritettava 
kamarin käyttövaroista. 

Palkkiorxkorotuksia. Kaupungin vuokra-alueilla toimitetuista katsel-
mustoimituksista suoritettava palkkio korotettiin 14) 10 markasta 20 markkaan 
alueelta vuoden alusta lukien. Mainit tuja palkkioita varten merkit tyyn 
talousarvion määrärahaan rahatoimikamari myönsi1 5) käyttövaroistaan 2,070 
markan lisäyksen. 

Rkmrin jstn pöytäk. 9 p. marrask. 6,784 § ja 23 p. marrask. 6,973 §. — 2) S:n 27 p. 
tammik. 2,780 §. — 3) Rkmrin pöytäk. 29 p. marrask. 1,762 — 4) Rkmrin jstn pöytäk. 
10 p. maalisk. 3,337 §. — 5) S:n 21 p. syysk. 5,917 §. — 6) S:n 7 p. huhtik. 3,744 §, 19 p. 
toukok. 4,328 § ja 21 p. jouluk. 7,339 §. — 7 ) S:n 24 p. helmik. 3,136 § ja rkmrin pöytäk. 
15 p. maalisk. 448 §. — 8) Rkmrin jstn pöytäk. 29 p. huhtik. 4,017 §. — 9) Rkmrin pöytäk. 
8 p. maalisk. 390 §. — 10) S:n 7 p. kesäk. 905 §. — n ) Rkmrin jstn pöytäk. 19 p. elok. 
5,432 §. — 12) Rkmrin pöytäk. 11 p. tämmik. 42 §. —1 3) S:n 20 p. syysk. 1,304 §. — 14) S:n 
27 p. syysk. 1,341 §. — 15) Rkmrin jstn pöytäk. 28 p. syysk. 6,028 §. 
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Palkkio makkarakaupan valvonnasta öiseen aikaan korotettiin l) 40 mar-
kasta 70 markkaan yöltä, ja tämän johdosta osoitettiin rahatoimikamarin 
käyttövaroista 2,670 markan lisäys tätä tarkoitusta varten talousarvioon mer-
kittyyn määrärahaan. 

Sekalaiset palkkiot. Arkkitehti B. Jungille määrätti in2) kaupungintalo-
komitean laskuun suoritetuista töistä maksettavaksi 1,000 markkaa valio-
kunta- ja komiteamenojen määrärahasta. 

Merenkulkuneuvos A. V. Lindbergille määrätti in3) maksettavaksi 3,000 
markkaa palkkioksi hänen Leppäsuon alueen käyttöä koskevasta kysymyk-
sestä antamastaan lausunnosta. 

Laamanni J. Ugglalle määrätti in4) maksettavaksi 1,800 markkaa Silta-
saarenkadun tonttia nro 1 koskevasta selvityksestä. 

Sen sovintolautakunnan jäsenille, joka oli asetettu ratkaisemaan kysy-
mystä herra I. F. Riihimäen Vallilassa olevan vuokratontin lunastamisesta, 
määrät t i in5) maksettavaksi 5,500 markkaa rahatoimikamarin käyttöva-
roista. 

Arkkitehti A. Toivoselle oli maksettava 6) 5,000 markan palkkio korvauk-
seksi hänen laatimastaan kaupungin kiinteistöjen arvoja koskevasta lausun-
nosta. 

Rakennusmestareille R. Willmanille ja O. Holvikivelle myönnettiin 7) 
yhteensä 15,900 markkaa palkkioksi kaupungin kansakoulukiinteistöjen arvi-
oinnista. Mainittu rahamäärä oli suoritettava Kiinteän omaisuuden pääluok-
kaan merkityistä, tilapäisiä menoja varten varatuista rahatoimikamarin 
käyttövaroista. 

Piirusta ja E. Monni määrättiin 8) toistaiseksi syyskuun 1 pistä lukien 
Brändön tilan maalla olevien huvila- ja asuntorakennusten isännöitsijäksi 
kamarin käyttövaroista suoritettavasta 1,000 markan vuosipalkkiosta. 

Herra Monnille Herttoniemen huvilain isännöitsijäntoimesta tuleva palk-
kio korotettiin 9) 1,500 markkaan vuodessa kuluvan vuoden alusta lukien. 
Tästä päätöksestä aiheutuvat lisäkustannukset oli suoritettava rahatoimi-
kamarin käyttövaroista. 

Sen johdosta, että erinäisiä hätäasuntoja oli jäänyt pois, alennettiin l0) 
talonisännöitsijä K. Gustavsonin palkkiota 200 markkaa kuukaudessa vuoden 
1928 alusta lukien. 

Kalastuksenkaitsija G. A. Liljebergille myönnettiin kamarin käyttö-
varoista 750 markkaa korvaukseksi jäänottopaikkain osoittamisesta n ) talvella 
1926—27 sekä 300 markkaa palkkioksi kaupungin satamissa tapahtuvan puu-
tavaran lauttauksen valvonnasta12). 

Esikaupunkien liikenneyhteyskysymystä valmistelemaan asetetun komi-
tean sihteerille kaupunginasemakaava-arkkitehti B. Brunilalle myönnettiin13) 
2,000 markan palkkio valiokunta- ja komiteamenojen määrärahasta. 

Samasta määrärahasta myönnettiin 14) rahatoimikamarin palkkajärjestely-
komitean sihteerille filosofianmaisteri E. Waroselle 6,230 markan palkkio. 

Agronoomi A. J. Tammiselle määrättiin 15) maksettavaksi 200 markkaa 

Rkmrin pöytäk. 18 p. maalisk. 472 §. — 2) Rkmrin jstn pöytäk. 27 p. toukok. 
4,343 §. — 8 ) S:n 29 p. huhtik. 3,935 §. — 4 ) S:n 12 p. toukok. 4,168 §. — 5 ) S:n 17 p. maalisk. 
3,490 §; vrt. tä tä kert. s. 157. — 6 ) Rkmrin pöytäk. 30 p. jouluk. 1,972 §. — 7) Rkmrin jstn pöv-
täk. 14 p. syysk. 5,810 §; vrt. tätä kert. s. 193. — 8) Rkmrin pöytäk. 19 p. elok. 1,127 §. — 
9) S:n 13 p. syysk. 1,270 §. — 10) S:n 23 p. elok. 1,146 §. — «) Rkmrin jstn pöytäk. 10 p. 
maalisk. 3,341 §. — 12) S:n 27 p. toukok, 4,338 §. — 13) S:n 16 p. marrask. 6,835 §. — u ) S:n 
7 p. jouluk. 7,139 §. — 15) S:n 2 p. kesäk. 4,392 §. 



224 

kamarin käyttövaroista korvaukseksi siitä, että hän oli edustanut kaupunkia 
paalutettaessa ja pyykitettäessä Eknäsin tilan maalla olevaa soramaata Asko-
lan tielautakunnalle pakkolunastettavaksi. 

Herra O. Skogmanille määrättiin *) maksettavaksi kamarin käyttöva-
roista 192 markkaa palkkioksi Gräön-saaren arvioinnista. 

i^Lääketieteenlisensiaatti V. Snellmanille myönnettiin2) kamarin käyttö-
varoista 1,350 markan korvaus sellaisten henkilöiden lääkärintarkastuksista, 
jotka saamansa ruumiinvamman takia nauttivat avustusta kaupungin 
varoista. 

Sihteeri A. Ervastille, joka oli käynyt Terijoella järjestämässä professori 
M. J . Herzensteinin muistomerkin pystyttämistä, määrätti in3) tästä mat-
kasta aiheutuneiden kustannusten korvaamiseksi maksettavaksi 558 markkaa 
kamarin käyttövaroista. 

lantteja koskeva kortliluettelo. Kaikki kaupungin tontit käsittävän koitti-
luettelon laatimisen jatkamiseksi niin pitkälle, että siihen sisältyisivät kaikki 
vuodesta 1850 lähtien tapahtuneet tontinluovutukset, rahatoimikamari 
osoitti4) käyttövaroistaan enintään 15,000 markkaa päättäen uskoa työn suo-
rittamisen agronoomi V. G. Bäckmanille. 

Korvauksen suorittaminen arkkitehti R. Eklundille. Arkkitehti R. Eklund 
oli anonut 150,000 markan suuruista korvausta niistä Antinkadun jatkamista 
korttelin n:o 175 halki koskevista töistä, jotka hän oli suorittanut ja edelleen 
luvannut suorittaa, sekä huomauttanut, että hän omasta aloitteestaan ja 
omalla vastuullaan oli ryhtynyt neuvotteluihin mainitun liikenneväylän kos-
kettamien tonttien omista jäin kanssa ja laatinut tarpeelliset mainitun väylän 
luonnokset ja piirustukset ottaen niistä tonttien omistajilta ainoastaan vähäi-
sen palkkion, minkä johdosta häntä lähinnä oli pidettävä puolueettomana 
välittäjänä, jonka ansiosta kysymys oli tullut ratkaistuksi kaupungille edulli-
sella tavalla ja kaupungin tonttien arvo tuntuvasti kohonnut. Rahatoimi-
kamari päät t i 5) evätä tämän anomuksen samoinkuin arkkitehti Eklundin 
ehdotuksen kysymyksen alistamisesta sovinto-oikeuden ratkaistavaksi, mutta 
ilmoitti suostuvansa 50,000 markasta lunastamaan hänen laatimansa pii-
rustukset. 

Asiaa uudestaan käsiteltäessä kamari päätti6) , että arkkitehti Eklun-
dille suoritettaisiin 70,000 markan suuruinen palkkio, nimittäin 50,000 mark-
kaa hänen laatimastaan Antinkadun jatkamista koskevasta luonnoksesta ja 
20,000 markkaa hänen avustuksestaan suunniteltua Länsisatamaan vievää 
liikenneväylää varten tarvittavan maan lunastamista koskevissa neuvotteluissa. 

Töölön kaupunginasemakaavakomitea. Rahatoimikamari päät t i7) , että 
Töölön kaupunginasemakaavakomitean puheenjohtajan ja jäsenten palkkiot 
syyskuun 1 p:stä lähtien maksettaisiin valiokunta- ja komiteamenojen määrä-
rahasta. 

Tapaturmavakuutukset.. Rahatoimikamari päätt i8) , että Keskinäisen 
henkivakuutuslaitos Sammon kanssa kaupungin työntekijöiden tapaturma-
vakuuttamisesta tehty sopimus jäisi voimaan. 

Työntekijäin palkat. Rahatoimikamari päätt i9) , että teknillisten laitosten 
ammattityöläisille helmikuun 5 p:stä lukien toistaiseksi suoritettaisiin sama 
palkka kuin joulukuussa 1926. 

Rkmrin jstn pöyläk. 16 p. marrask. 6,844 §. — 2) S:n 14 p. syysk. 5,813 §. — 3) Rkm-
rin pöytäk. 19 p. heinäk. 1,065 §. — 4) S:n 4 p. helmik. 197 §. — 5) S:n 29 p. maalisk. 527 §. 
— 6) S:n 27 p. toukok. 828 § ja 3 p. kesäk. 894 §. — 7) S:n 30 p. svvsk. 1,374 §. — 8) S:n 
13 p. svvsk. 1,263 — 9) S:n 4 p. helmik. 204 §. 
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Palkan suorittaminen kesäloman ajalta. Rahatoimikamari päätti1), että 
työntekijöille kesäloman ajalta tuleva palkka oli suoritettava viimeisessä pal-
kanmaksussa ennen loman alkua. 

Itsenäisyyspäivä. Kaupunginvaltuuston päätettyä2), että vuoden 1927 
joulukuun 6 päivän, jolloin kymmenen vuotta oli kulunut Suomen julistautu-
misesta itsenäiseksi, tuli olla vapaapäivä kaikille kaupungin toimessa oleville 
henkilöille, rahatoimikamari päätti3), että sen osan kaupungin virastojen 
ja laitosten henkilökuntaa ja työväestöä, jolle työn laadun takia ei voitu myön-
tää vapautta joulukuun 6 p:nä, tuli vakinaisen palkkansa lisäksi saada yhden 
kokonaisen työpäivän palkka laskettuna suhteessa vakinaiseen palkkaan. 

Työtuvissa maksetut tuntipalkat. Erään työttömien henkilöiden kokouk-
sen anomuksen naisten työtuvissa suoritetun tuntipalkan korottamisesta 
3 markkaan, jonka anomuksen valtuuston valmisteluvaliokunta oli lähet-
tänyt rahatoimikamariin, kamari nojautuen kaupunginvaltuuston maalis-
kuun 7 p:nä 1923 tekemään päätökseen 4) epäsi 5). 

Viitaten maaliskuun 5 p:nä 1926 tekemäänsä päätökseen rahatoimikamari 
sittemmin päätti6), että tuntipalkka, mikäli se tuli kysymykseen, työtuvissa 
paraikaa käynnissä olevilla ammattikursseilla olisi 2: 25 markkaa. 

Rahatoimikamari päätt i7) korottaa kaupungin kaupunkilähetykselle 
myöntämää 40,000 markan suuruista avustusta niin paljon, että lähetyksen 
työtuvissa suoritetut tuntipalkat voitiin korottaa 1: 60 markasta 2 markkaan, 
kuitenkin ehdoin, että avustus kuten aikaisemminkin laskettiin 65 naiselle 
3 % kuukaudelta eli huhtikuun 15 p:ään. 

Korvauksen suorittaminen työntekijöille sairaudentapausten ja tapatur-
main johdosta. Koska oli huomattu eri käsityksiä olevan vallalla siitä, miten 
kaupunginvaltuuston päätös8) avustuksen myöntämisestä työntekijöille, jotka 
sairauden tai tapaturman takia olivat estyneet työtään suorittamasta, erinäi-
siltä kohdiltaan oli tulkittava, rahatoimikamari kaupungin yleisten töiden 
hallituksen tiedustelun johdosta päätti 9) lausua, että työmiehelle kaupungin 
varoista suoritettavasta sairasavustuksesta oli vähennettävä ainoastaan 
vakuutuslaitoksen maksama päiväraha ja perheenelatusavustus. 

Vahingonkorvauksen suorittaminen. Kaupungin palveluksessa oleva raken-
nusmestari R. Puupponen ja lataaja J. Kallionpää olivat anoneet, että kau-
punki ottaisi suorittaakseen ne vahingonkorvaus- ja sakkomäärät, yhteensä 
16,895 markkaa, jotka raastuvanoikeuden lokakuun 20 p:nä 1926 tekemällä 
päätöksellä oli tuomittu hakijain maksettaviksi, koska heitä pidettiin syy-
päinä s. v. maaliskuun 19 p:nä Jätkäsaaressa sattuneeseen räjähdysonnetto-
muuteen. Koska kaupunki työnantajana viime kädessä oli velvollinen korvaa-
maan aiheutuneen vahingon ja koska hakijat varain puutteessa eivät kyen-
neet maksamaan heille tuomittua vahingonkorvausta sekä koska asianomainen 
työpäällikkö oli selittänyt, ettei onnettomuus olisi välttynyt siinäkään tapa-
uksessa, että hakijat olisivat ryhtyneet niihin varokeinoihin, jotka raastuvan-
oikeus oli katsonut heidän laiminlyöneen, rahatoimikamari päätti io) asian-
omaisista työmäärärahoista osoittaa raastuvanoikeuden hakijain suoritetta-
vaksi määräämät vahingonkorvaukset ja oikeudenkäyntikulut, yhteensä 

Rkmrin pöytäk. 22 p. helmik. 302 §.—2) Ks. tä tä kert. s. 103.—3) Rkmrin pöy-
täk. 25 p. marrask. 1,732 §. — 4) Ks. v:n 1923 kert. s. 104. — 5) Sai 18 p. tammik. 91 §. — 
6) Rkmrin pöytäk. 28 p. tammik. 163 §; vrt. vai 1926 kert. s. 198. — 7) Rkmrin pöytäk. 28 p. 
tammik. 162 §. — 8) Ks. v:n 1925 kert. s. 86 ja seur. — 9) Rkmrin pöytäk. 21 p. kesäk. 
949 _ i0) s:n 21 p. tammik. 100 §. 

Kunnall. kert. 1927. 29 



226 

15,845 markkaa, jota vastoin hakijain anomus, mikäli se koski tuomittujen 
sakkojen suorittamista, evättiin. 

Sittemmin kaupungin yleisten töiden hallitus anoi, että mainitussa tilai-
suudessa loukkaantuneelle konttoristi R. Lindqvistille suoritettaisiin 5,000 
markan vahingonkorvaus. Katsoen siihen, että Lindqvist raastuvanoikeuden 
edellä mainitulla päätöksellä oli oikeutettu vastedes vaatimaan lisäkorvausta 
siitä ajasta, jonka hän edelleenkin oli työhön kykenemätön, rahatoimikamari 
päät t i 1) myöntyä anomukseen ja määräsi korvauksen suoritettavaksi asian-
omaisesta työmäärärahasta. Sen lisäksi merkittiin, että Lindqvist oli kirjal-
lisesti sitoutunut siinä tapauksessa, että edellä mainittu avustusmäärä hänelle 
maksettiin, olemaan vaatimatta Helsingin kaupungilta sekä työnjohtaja 
Puupposelta ja lataaja Kallionpäältä enempää korvausta. 

Tapaturman aiheuttaman ruumiinvamman johdosta myönnetty vahingon-
korvaus. Koska äskettäin annetun uuden lain mukaan kaupungin palveluk-
sessa olevilla tapaturmaisesti vahingoittuneilla henkilöillä oli mahdollisuus 
saada vahingonkorvauksensa korotetuksi, kuitenkin ainoastaan uudistetun 
lääkärintarkastuksen perusteella, rahatoimikamari päät t i 2 ) osoittaa käyttö-
varoistaan tarpeelliset varat uuden lääkärintarkastuksen kustantamiseksi, 
minkä ohessa asianomaisia oli kehoitettava tällaista tarkastusta varten elo-
kuun kuluessa saapumaan lääketieteentohtori V. Snellmanin luo. 

Rakennusmestari A. Aarniolle, joka oli matkustanut Outokummusta 
Helsinkiin säädettyä uutta lääkärintarkastusta varten sekä saadakseen 
ruumiinvamman vuoksi myönnetyn vahingonkorvauksensa korotetuksi, myön-
nettiin 3) matkakustannusten korvaukseksi 300 markkaa kamarin käyttö-
varoista. 

Työmies A. Narinen, joka vuonna 1913 kaupungin palveluksessa olles-
saan oli saanut ruumiinvamman ja jolle vuonna 1918 oli myönnetty4) 2,300 
markan kertakaikkinen vahingonkorvaus, oli rahatoimikamarin evät tyä 5 ) 
hänen anomuksensa vuotuisen avustuksen myöntämisestä uudistanut esi-
tyksensä vakuutusneuvostolle. Neuvoston tämän jälkeen rahatoimikama-
rille lähettämässään kirjelmässä selitettyä, ettei vuonna 1918 laadittu vahin-
gonkorvausta koskeva sopimus ollut laillinen, sekä ilmoitettua sen vuotuisen 
avustuksen määrän, joka Narisella oli oikeus saada, rahatoimikamari päät t i 6) 
talousarvion lukuun Tapaturmavakuutus merkitystä määrärahasta osoittaa 
4,105: 20 markkaa maksettavaksi edellä mainitun jo suoritetun 2,300 markan 
määrän lisäksi työmies Nariselle vahingonkorvaukseksi ynnä kalliinajanlisä-
ykseksi vuosilta 1918—26. Vuodesta 1927 lähtien Narisen vahingonkorvauksen 
tuli olla 388: 80 markkaa vuosineljännekseltä. Samalla kamari päät t i 6 ) sosiali-
ministeriöltä anoa, että Nariselle valtion varoista osoitettaisiin maksettavaksi 
vuosien 1923—27 kalliinajanlisäykset, yhteensä 6,075 markkaa. 

Hätäaputyöntekijäin sairas- ja hautausavustukset. Kaupungin yleisten 
töiden hallitus ilmoitti, että sen käsityksen mukaan kaupunginvaltuuston 
syyskuun 16 p:nä 1925 antamat määräykset sairas- ja hautausavun suorit-
tamisesta kaupungin työntekijöille olivat kumonneet kaupunginvaltuuston 
tammikuun 21 p:nä 1925 tekemän hätäaputyöntekijöitä koskevan päätöksen, 
ja rahatoimikamari päät t i 7 ) käsityksenään lausua, että hallitus oli oikein so-
veltanut kaupunginvaltuuston ensiksi mainittua päätöstä. 

Rkmrin pöytäk. 28 p. tammik. 157 §. — 2) S:n 3 p kesäk. 895 §. — 3) Rkmrin 
jstn pöytäk. 9 p. syysk. 5,630 §. — 4) Ks. v:n 1918 kert. s. 286. — 6) Rkmrin pöytäk. 
12 p. huhtik. 601 §. — 6) S:n 17 p. toukok. 788 § ja 21 p. kesäk. 951 §. — 7) S:n 22 p. 
maalisk. 486 §; ks. myös v:n 1925 kert. s. 84 ja 86. 
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Avustuksen myöntäminen työttömille. Rahatoimikamari myönsi x ) työn-
välitystoimiston käytet täväksi 4,000 markkaa tilityksen ehdoin käyte t tä-
väksi kustannuksiin, jotka aiheutuivat työt tömien henkilöiden matkoista 
muille paikkakunnille ja työvälineiden hankkimisesta heille; määräraha oli 
suoritettava myöhemmin määrä t täväl tä tililtä. 

Eräälle työttömien henkilöiden asettamalle komitealle myönnet t i in 2 ) 
kamarin käyttövaroista avustusta 600 markkaa kuukaudessa joulukuun 1 
p:stä 1926 toukokuun 1 p:ään 1927 sekä joulukuun 1 pistä 1927 toukokuun 
1 piään 1928 komitean toimistohuoneiston vuokran suorittamiseen, kuitenkin 
ehdoin, että komitea kuukausit tain avustusta nostettaessa rahatoimikontto-
rista esitti todistuksen siitä, et tä komitea toimintaansa varten tarvitsi mai-
ni t tua toimistohuoneistoa. 

Rahatoimikamari päät t i 3 ) , et tä 30,000 markkaa valtion naisten työt tö-
myyden lieventämiseksi myöntämästä määrärahasta käytettäisiin suoranaisiin 
vuokra-avustuksiin helmi- ja maaliskuussa; määrärahan jakaisi köyhäin-
hoitolautakunnan valvomana erityinen toimikunta, johon yhden tai useam-
man köyhäinhoitolautakunnan edustajan lisäksi kuuluisi yksi työnvälitys-
toimiston ja yksi työttömien edustaja. Vuokra-avustukset oli ensi sijassa 
annettava työttömille henkilöille, jotka eivät olleet voineet osallistua kau-
pungin järjestämiin hätäaputöihin eivätkä olleet töissä työtuvissa tai ammat t i -
kursseilla. 

Hätäaputyöt. Rahatoimikamari va l tuu t t i 4 ) rakennuskonttorin käyt tä -
mään n. 65,000 markkaa kaupunginvaltuuston vuoden varrella myöntämistä, 
mut ta siihen mennessä käyt tämät tömis tä määrärahoista hätäaputöiden jär-
jestämiseen työttömille henkilöille, ensi sijassa perheenelättäjille. 

Kaupunginvaltuuston tammikuun 26 pinä tekemän päätöksen 5) johdosta 
rahatoimikamari päät t i 6) 

että naisten ammattikursseille otettaisiin 25 naista lisää kahdeksi kuu-
kaudeksi lukien maaliskuun 1 pistä, joten kurssien koko osanottajamäärä 
olisi 125 ja niiden aiheut tamat kustannukset lisääntyisivät 60,250 markkaa; 

luovuttaa Oikokadun talossa nio 7 olevan koulukeittiön sekä kaupungin 
vuokraamasta Kaarlenkadun talosta nio 11 tarpeelliset huoneet naisten 
työtupain johtokunnan käytettäviksi kaksi kuukaut ta kestävien talouskurssien 
järjestämiseen 60 naiselle 84,000 markan kustannuksin; sekä 

myöntää johtokunnalle 70,000 markan määrärahan, jot ta työtupain var-
sinaisiin töihin voitaisiin ottaa 75 naista lisää. 

Samalla kamari lausui toivomuksen, että edellä mainit tuihin toimenpi-
teihin mikäli mahdollista ryhdyttäisiin jo helmikuun keskivaiheilla, missä 
tapauksessa kamari myöntäisi mahdollisesti t a rv i t tava t l isämäärärahat. Kalus-
ton hankkimisesta aiheutuvat menot oli suoritettava työt tömyyden varalta 
myönnetystä määrärahasta ja palkka- y. m. menot valtion naisten hätäapu-
töiden järjestämiseksi myöntämästä 200,000 markan suuruisesta määrärahasta. 

Rahatoimikamari p ä ä t t i 7 ) hyväksyä naisten työtupain johtokunnan 
laatiman talvella 1928 järjestettävien työttömien naisten ammattikurssien 
suunnitelman; oikeuttaa johtokunnan tämän suunnitelman puitteissa käytän-
nöllisesti jär jestämään ne oman harkintansa mukaan; anoa sosialilautakun-
nalta kurssien kustannusten peittämiseen avustusta 149,850 markkaa eli puolet 

M Rkmrin pöytäk. 18 p. tammik. 97 a §. — 2) S:n 8 p. helmik. 227 § ja 9 p. jouluk. 
1,828 §. — 3) S:n 1 p. maalisk. 356 §. — 4) S:n 20 p. jouluk. 1,921 §. — 5) Ks. tätä kert. s. 
68. — 6) Rkmrin pöytäk. 4 p. helmik. 200 §. — 7) S:n 13 p. jouluk. 1,859 



228 II. Rahatoimikamari. 

niiden arvioiduista kustannuksista; myöntää tarvi t tavat varat johtokunnan 
käytettäviksi ja tilitettäviksi kurssien päätyt tyä; sekä jä t tää kurssien aloitta-
misen ajankohdan rahatoimikamarin määrättäväksi . 

Kaupunkilähetyksen työtupa. Helsingin kaupunkilähetykselle myönnet-
tiin 1) sen työtuvan ylläpitämiseksi tammikuun 1 p:n ja toukokuun 1 p:n väli-
senä aikana määrärahoja yhteensä 54,000 markkaa niistä valtion varoista, jotka 
oli annet tu kaupungin käytettäviksi naisten työttömyyden lieventämistä 
varten. 

Edellä mainituista varoista kamari lisäksi myönsi2) 11,250 markkaa eli 
puolet siitä määrästä, jonka kaupunkilähetys tarvitsi voidakseen järjestää 
työtä 20 vanhalle naiselle maaliskuun 1 p:n ja toukokuun 15 p:n väliseksi 
ajaksi 2 markan tuntipalkoin. 

Syksyllä vallitsi jälleen suuri naisten töiden puute, minkä johdosta kamari 
työttömyyden varalta myönnetystä määrärahasta osoitti3) 43,714 markkaa 
kaupunkilähetyksen työtuvan ylläpitämiseen marraskuun 1 p:stä vuoden 
loppuun. Samalla kamari pää t t i 3 ) ilmoittaa kaupunkilähetykselle, ettei tähän 
tarkoitukseen enää myönnettäisi avustuksia, sekä kehoittaa köyhäinhoitolauta-
kuntaa ot tamaan huolehtiakseen niistä naisista, jotka täten joutuivat työt tö-
miksi ja joita vanhuuden ja suuresti vähentyneen työkyvyn takia ei myös-
kään voitu ottaa kaupungin työtupiin. 

Myöhemmin kamari kuitenkin päät t i 4) myöntää 80,000 markan avustuksen 
Helsingin kaupunkilähetykselle työtuvan ylläpitämiseksi tammikuun 1 p:stä 
toukokuun 15 p:ään 1928 100 naiselle, joiden työkyky oli vähentynyt , kui-
tenkin edellyttäen, että valtio myönsi tähän tarkoitukseen vähintään yhtä 
suuren avustuksen sekä että työtuvissa työskenteleville naisille suoritettiin 
vähintään 2 markan tuntipalkka. Muuten kamari määräsi ehdoksi, että kau-
punkilähetyksen tuli kuukausit tain antaa köyhäinhoitolautakunnan rekisteri-
toimistoon luettelo tuvassa maksetuista työpalkoista. Päätös ei aiheuttaisi 
toimenpidettä, ennenkuin valtioneuvosto oli ratkaissut rahatoimikamarin 
anomuksen määrärahan myöntämisestä hätäaputöiden järjestämiseen. 

Kansakoulunopettajain eläkkeet. Sen johdosta, että kansakoulunopetta-
jille valtion varoista myönnetyt eläkkeet oli korotet tu elokuun 1 p:stä 1926 
lukien, rahatoimikamari p ä ä t t i 5 ) antaa asiamiehelleen tehtäväksi ryhtyä 
neuvotteluihin niiden ent. kansakoulunopettajain kanssa, joilla oli eläkkeitä 
kaupungin varoista, mainitun edun hankkimiseksi heille. 

Maksettaessa edellä mainituille henkilöille tulevia kunnan eläkkeitä on 
vähennettävä heille kuuluvaa valtion eläkettä vastaava määrä, joka elokuusta 
1926 toukokuuhun 1927 oli laskettu aikaisemmin voimassa olleiden määrä-
ysten mukaisesti. Rahatoimikamari pää t t i 6 ) sen vuoksi, että siten maksetut 
l i ikamäärät oli pidätet tävä maksettaessa kunnan eläkkeitä kesäkuusta läh-
tien ja tällöin meneteltävä siten, että koko maksettu liikamäärä mikäli mah-
dollista saatiin pidätetyksi kuluvana vuonna. Tätä kamarin päätöstä oli sovel-
lettava kaikkiin eläkettä nauttiviin ent. kansakoulunopettajiin, lukuunotta-
mat ta niitä, joiden anomukset valtion eläkkeen korottamisesta oli evätty, 
siinä tapauksessa että epäävä päätös oli saanut lain voiman. Niiden eläkkeiden 
lopullinen järjestely, joiden haltija oli laiminlyönyt säädetyn ajan kuluessa 

M Hknirin jstn pövläk. 7 p. tammik. 2,545 § ja rkmrin pöyiäk. 8 p. huhtik. 572 §. 
— 2) Rkmrin pöyiäk. 1 p. maalisk. 355 §. — 3) S:n 11 p. lokak. 1,440 § ja 28 p. lokak. 
1,537 §. — 4) S:n 30 p. joiiluk. 1,968 §. —-5) S:n 11 p. tammik. 30 §. — 6) S:n 21 p. kesäk. 
953 §. 
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anoa korotettua valtioneläkettä, oli jätettävä rahatoimikonttorin ajkanaan 
tehtävän esityksen varaan. 

Kansakoulunopettaja N. Reimalle, jolla oli ylimääräinen eläke, oli sen 
lisäksi myönnetty korotettu valtioneläke elokuun 1 pistä 1926. Rahatoimi-
konttorin tiedustelun johdosta kamari päätti ilmoittaa, että konttorin Rei-
man ylimääräistä eläkettä maksaessaan tuli vähentää siitä edellä mainittua 
valtion eläkettä vastaava määrä lukien syyskuun 1 pistä 1927. 

Myönnetyt eläkkeet. Rahatoimikamari myönsi voimassa olevien eläke-
ohjesääntöjen määräysten mukaisesti alla mainituille viranpitäjille ja työn-
tekijöille elinkautiseläkkeitä, joiden kuukausimäärät VI palkka-asteikkoa 
sovellettaessa olivat seuraavat! 

kaupunginpalvelija J. Schultzille 1,418 markkaa helmikuun 1 pistä lu-
kien 2); 

kaupunginpalvelija A. A. Nybergille 977 markkaa kesäkuun 1 pistä lu-
kien 3); 

satamakannantakonttorin vanhemmalle kassanhoitajalle A. A. Wellingkille 
1,323 markkaa heinäkuun 1 pistä lukien4); 

satamakannantakonttorin vahtimestarille E. F. Öhmanille 710 markkaa 
lokakuun 1 pistä lukien 5); 

työnvälitystoimiston johtajalle A. H. Karvoselle 2,029 markkaa heinä-
kuun 1 pistä lukien 6); 

verotusvalmistelukunnan puheenjohtajalle E. E. Enebergille 1,778 markkaa 
lukien tammikuun 1 pistä 19287); 

aluelääkäri V. Leontjeffille 1,526 markkaa huhtikuun 1 pistä lukien8); 
Marian sairaalan ylilääkärille ja johtajalle J. A. Hagelstamille 2,187 

markkaa heinäkuun 1 pistä lukien 9); 
Marian sairaalan alihoitajattarelle H. H. Rautaniemelle 961 markkaa 

lukien syyskuun 1 pistä 10); 
Marian sairaalan desinfioimislaitoksen esimiehelle A. V. Sundströmille 

1,042 markkaa joulukuulta 1927 sekä 1,203 markkaa lukien tammikuun 1 
pistä 1928 u ) ; 

kulkutautisairaalan osastonhoitajattarelle E. von Nandelstadhille 929 
markkaa maaliskuun 1 pistä lukien 12); 

Kivelän sairaalan alihoitajattarelle H. Turpeiselle 961 markkaa vuoden 
1927 marras- ja joulukuulta sekä 1,203 markkaa lukien tammikuun 1 pistä 
1928 13); 

Nikkilän sairaalan alihoitajattarelle A. Pirilälle 637 markkaa lukien tam-
mikuun 1 pistä 1928 14); 

kunnalliskodin osastonhoitajattarelle H. M. Savolaiselle 747 markkaa 
helmikuun 1 pistä lukien 15); 

suomenkielisten kansakoulujen opettajattarelle M. A. Södergrenille 1,208 
markkaa, siitä vähennettvnä hänelle kuuluva valtion eläke, elokuun 1 pistä 
lukien 16); 

1) Rkmrin pövtäk. 2 p. elok. 1,080 §. — '-) S:n 8 p. helmik. 225 §. — 3) S:n 7 p. kesäk. 
904 §. — l) S:n 5 p. heinäk. 997 §. — 5) S:n 8 p. marrask. 1,629 §. — 6) S:n 5 p. heinäk. 
998 §. — 7) S:n 5 p. jouluk. 1,795 § ja 30 p. jouluk. 1,946 §. — 8) S:n 22 p. huhtik. 627 §. — 

S:n 3 p. toukok. 687 §. — 10) S:n 20 p. syvsk. 1,284 — n ) S:n 5 p. jouluk. 1,798 § ja 30 
p. jouluk. 1,949 §. — 12) S:n 8 p. maalisk. 383 §. —1 3) S:n 5 p. jouluk. 1,796 § ja 30 p. jouluk. 
1,948 §. — 14) S:n 5 p. jouluk. 1,797 § ja 20 p. jouluk. 1,947 — 15) S:n 15 p. helmik! 257 §. 
— 16) S:n 23 p. elok. 1,139 §. 
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suomenkielisten kansakoulujen opettajattarelle A. M. Sonnelle 1,427 
markkaa, siitä vähennettynä hänelle kuuluva valtion eläke, elokuun 1 p:stä 
lukien 

suomenkielisten kansakoulujen opettajattarelle A. M. Kanteleelle 1,427 
markkaa, siitä vähennettynä hänelle kuuluva valtion eläke, elokuun 1 p:stä 
lukien 2); 

suomenkielisten kansakoulujen opettajattarelle I. Hellenille 1,427 markkaa, 
siitä vähennettynä hänelle kuuluva valtion eläke, elokuun 1 pistä lukien 3); 

suomenkielisten kansakoulujen opettajattarelle B. S. Mahlbergille 1,427 
markkaa, siitä vähennettynä hänelle kuuluva valtion eläke, elokuun 1 pistä 
lukien 4); 

ruotsinkielisten kansakoulujen opettajalle M. Holmbergille 1,526 mark-
kaa, siitä vähennettynä hänelle kuuluva valtion eläke, elokuun 1 pistä lukien 5); 

ruotsinkielisten kansakoulujen opettajattarelle S. N. Mannströmille 
1,151 markkaa, siitä vähennettynä hänelle kuuluva valtion eläke, lukien 
elokuun 1 pistä 1926 e); 

ruotsinkielisten kansakoulujen opettajattarelle B. von Nandelstadhille 
1,208 markkaa, siitä vähennettynä hänelle kuuluva valtion eläke, elokuun 
1 pistä lukien 7); 

kaupunginkirjaston amanuenssille J. Gripenbergille 1,078 markkaa hei-
näkuun 1 pistä lukien 8); 

vesijohtolaitoksen mittarinlukijalle A. Lönnströmille 965 markkaa elo-
kuun 1 pistä lukien 9); 

kaasulaitoksen lyhdynsytyttäjälle G. E. Sohlbergille 820 markkaa tou-
kokuun 1 pistä lukien10); 

kaasulaitoksen yövartijalle E. Henrikssonille 725 markkaa marraskuun 
1 pistä lukien11); 

sähkölaitoksen rahastajalle N. Lindforsille 1,258 markkaa marras- ja 
joulukuulta sekä 1,437 markkaa lukien tammikuun 1 pistä 192812); 

sähkölaitoksen koneenkäyttäjälle J. V. Ekendahlille 686 markkaa heinä-
kuun 1 pistä lukien 13); 

sähkölaitoksen monttöörille M. Hirvoselle 587 markkaa syyskuun 15 pistä 
lukien 14); 

sähkölaitoksen portinvartijalle J. H. Helinille 420 markkaa syyskuun 24 
pistä lukien 15); 

rakennuskonttorin satamaosaston koneenkäyttäjälle A. Laineelle 424 
markkaa tammikuun 1 pistä lukien 16); 

rakennuskonttorin satamaosaston koneenkäyttäjälle V. R. Holmströmille 
700 markkaa maaliskuun 1 pistä lukien 17); 

rakennuskonttorin satamaosaston kirvesmiehelle J. R. Michelssonille 
835 markkaa huhtikuun 1 pistä lukien 18); 

rakennuskonttorin satamaosaston kirvesmiehelle J. Rundbackalle 515 
markkaa toukokuun 1 pistä lukien 19); 

*) Rkmrin pöytäk. 23 p. elok. 1,140 §. — 2) S:n 23 p. elok. 1,141 §. — 3> S:n 23 p. 
elok. 1,142 §. — 4) S:n 23 p. elok. 1,143 §. — 5) S:n 3 p. kesäk. 891 §. — 6) S:n 1 p. hel-
mik. 167 §. — 7) S:n 3 p. kesäk. 890 §. — 8) S:n 5 p. huhtik. 551 §. — 9) S:n 23 p. elok. 
1,136 §. — 10) S:n 23 p. elok. 1,137 § ja 27 p. syysk. 1,337 §. — n ) S:n 25 p. lokak. 1,525 §. — 
12) S:n 29 p. marrask. 1,767 § ja 30 p. jouluk. 1,950 §. — 13) S:n 30 p. elok. 1,169 — 
14) S:n 18 p. lokak. 1,465 §. — 15) S:n 18 p. lokak. 1,466 §. — 16) S:n 14 p. kesäk. 927 '§. — 
17) S:n 10 p. toukok. 725 §. — 18) S:n 22 p. maalisk. 480 §. — 19) S:n 19 p. huhtik. 624 §. 
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rakennuskonttorin satamaosaston kirvesmiehelle A. M. Byskatalle 612 
markkaa toukokuun 1 p:stä lukien 

rakennuskonttorin satamaosaston yövartijalle A. Niemelälle 613 markkaa 
huhtikuun 1 pistä lukien 2); 

rakennuskonttorin satamaosaston työntekijälle A. Virtaselle 648 markkaa 
huhtikuun 1 p:stä lukien 3); 

rakennuskonttorin satamaosaston työntekijälle K. U. Virralle 584 markkaa 
huhtikuun 1 p:stä lukien4); 

rakennuskonttorin satamaosaston työntekijälle A. Blomqvistille 543 
markkaa toukokuun 1 p:stä lukien 5); 

rakennuskonttorin satamaosaston työntekijälle A. V. Munterille 491 
markkaa toukokuun 1 pistä lukien 6); 

rakennuskonttorin satamaosaston työntekijälle J. Salmelle 359 markkaa 
toukokuun 1 p:stä lukien 7); 

rakennuskonttorin satamaosaston työntekijälle M. Saarlundille 434 
markkaa toukokuun 1 p:stä lukien 8); 

rakennuskonttorin satamaosaston työntekijälle A. H. Saloselle 520 markkaa 
tammikuun 1 p:stä lukien 9); 

rakennuskonttorin satamaosaston työntekijälle A. Holmströmille 332 
markkaa toukokuun 1 p:stä lukien 10); 

rakennuskonttorin satamaosaston työntekijälle V. Hermanssonille 325 
markkaa toukokuun 1 p:stä lukien u ) ; 

rakennuskonttorin satamaosaston työntekijälle J. E. Salmelalle 450 
markkaa tammikuun 1 p:stä lukien12); 

rakennuskonttorin satamaosaston työntekijälle T. V. Arovirralle 770 
markkaa joulukuun 1 p:stä lukien13); 

rakennuskonttorin katuosaston työntekijälle A. K. Heinoselle 536 markkaa 
joulukuun 15 p:stä 1926 lukien 14); 

rakennuskonttorin katuosaston työntekijälle K. E. Toivoselle 726 markkaa 
maaliskuun 26 p:stä lukien 15); 

rakennuskonttorin katuosaston työntekijälle A. E. Eklundille 587 markkaa 
syyskuun 27 p:stä lukien 16); 

rakennuskonttorin katuosaston työntekijälle O. E. Karlssonille 692 
markkaa joulukuun 1 p:stä lukien 17); 

rakennuskonttorin huonerakennusosaston muurarille A. F. Henriks-
sonille 607 markkaa marraskuun 21 p:stä lukien 18); 

rakennuskonttorin puisto-osaston työnjohtajalle A. F. Vinbergille 1,027 
markkaa kesäkuun 1 p:stä lukien 19); 

rakennuskonttorin puisto-osaston työntekijälle S. Lylylle 461 markkaa 
kesäkuun 1 p:stä lukien 20); 

rakennuskonttorin varasto-osaston työntekijälle M. M. Pulkkiselle 635 
markkaa tammikuun 1 p:stä lukien 21); 

rakennuskonttorin varasto-osaston työnjohtajalle G. W. Forsblomille 732 
markkaa joulukuun 1 p:stä lukien 22); 

r) Rkmrin pöytäk. 3 p. toukok. 689 §. — 2) Sai 22 p. maalisk. 481 §. — 3) Sai 22 p. 
maalisk. 482 §. — 4 ) Sai 29 p. maalisk. 512 §. — 5) Sai 12 p. huhtik. 606 §. — 6) S:n 19 p. 
huhtik. 620 §. — 7) Sai 19 p. huhtik. 621 §. — 8) Sm 19 p. huhtik. 622 §. — 9) Sai 19 p 
huhtik. 623 §. — 10) S:n 19 p. huhtik. 625 §. — " ) Sai 22 p. huhtik. 628 §. — 12) Sai 3 p. 
toukok. 688 §. — 13) S:n 1 p. marrask. 1,579 §. — 14) S:n 18 p. tammik. 88 §. — 15) Sai 
17 p. toukok. 766 §. — 16) Sai 15 p. marrask. 1,675 §. — 17) Sai 22 p. marrask. 1,719 §. — 
18) S:n 25 p. lokak. 1,527 §. — 19) Sai 12 p. huhtik. 603 — 20) S:n 12 p. huhtik. 605 §. 
21) Sai 12 p. huhtik. 604 §. — 22) S:n 25 p. lokak. 1,526 §. 
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rakennuskonttorin työpajojen sepälle F. Salmelle 437 markkaa syyskuun 
15 p:stä lukien1); 

puhtaanapitolaitoksen työnjohtajalle R. Furuwallille 687 markkaa tam-
mikuun 1 p:stä lukien 2); 

puhtaanapitolaitoksen ajurille G. A. Broströmille 642 markkaa maalis-
kuun 1 p:stä lukien3); 

puhtaanapitolaitoksen työntekijälle K. H. Adolfssonille 425 markkaa 
tammikuun 15 p:stä lukien 4); 

puhtaanapitolaitoksen työntekijälle J. V. Mattssonille 531 markkaa 
toukokuun 15 pistä lukien 5); 

puhtaanapitolaitoksen työntekijälle I. Michelssonille 477 markkaa touko-
kuun 15 pistä lukien 5); 

puhtaanapitolaitoksen työntekijälle J. Saarelle 613 markkaa toukokuun 
15 pistä lukien5); 

puhtaanapitolaitoksen työntekijälle F. V. Ahlgrenille 592 markkaa helmi-
kuun 1 pistä lukien 6); sekä 

puhtaanapitolaitoksen työntekijättärelle A. S. Kalliolle 509 markkaa 
lukien joulukuun 15 pistä 1926 7). 

Kertakaikkisia avustuksia myönnetti in alla mainituille henkilöille seu-
raavat määrät maksettavaksi kamarin käyttövaroistai 

rakennuskonttorin satamaosaston sepän E. Nuutisen leskelle 3,000 mark-
kaa 8); sekä 

rakennuskonttorin työntekijän J. A. Anderssonin leskelle 1,500 mark-
kaa 9). 

Kuolinpesän oikeus palkan nostamiseen. Reviisori L. Backlundin kuoltua 
helmikuun 22 pinä hänen kuolinpesänsä oikeutettiin 10) pitämään koko hänen 
nostamansa helmikuun palkka. 

Herra H. Landen oikeutettiin11) nostamaan helmikuun 14 pinä kuolleen 
veljensä, l ihantarkastamon halliesimiehen K. W. Landenin, koko helmikuun 
palkka. 

Maaliskuun 16 pinä kuolleen hallirenki K. V. Salosen leski oikeutettiin1 2) 
nostamaan miesvainajansa koko maaliskuun palkka. 

Hautausavustukset. Hautausavustukseksi myönnettiin rahatoimikamarin 
käyttövaroista i 

kaasulaitoksen ulkotyöntekijän S. A. Postin kuolinpesälle 1,500 markkaa l 3 ) ; 
eläkkeellä olleen parmaajan E. J . Kiiliäisen leskelle 1,500 markkaa 14); 
eläkkeellä olleen työmies E. G. Nyynös-vainajan oikeudenomistajille 

1,500 markkaa 15); 
Vallilan kauppahallin yövarti jan K. R. Heleniuksen leskelle 1,500 

markkaa 16); sekä 
n. 7 vuotta kaupungin palveluksessa olleen, toukokuun 1 pinä 1926 eron-

neen ja helmikuun 13 pinä 1927 kuolleen Seurasaaren ajomiehen J . Mäen les-
kelle 1,500 markkaa 17). 

*) Rkmrin poytåk. 8 p. marrask. 1,630 §. — 2) S:n 25 p. tammik. 136 — 3) S:n 1 
p. maalisk. 348 §. — 4) S:n 15 p. helmik. 258 §. — 5) S:n 24 p. toukok. 809 — 6) S:n 
20 p. syysk. 1,283 §. — 7) S:n 18 p. tammik. 87 §. — 8) S:n 11 p. lokak. 1,425 §. — 9) S:n 
30 p. elok. 1,168 §. — 10) S:n 22 p. maalisk. 497 §. — u ) S:n 1 p. maalisk. 344 §. — 12) S:n 
29 p. maalisk. 520 §. — 13) S:n 4 p. lokak. 1,380 §. — 14) S:n 11 p. tammik. 38 §. — 15) S:n 
1 p. helmik. 176 §; ks. v:n 1925 kert. s. 88. — 16) Rkmrin poytåk. 15 p. hehnik. 269 §. — 
17) S:n 1 p. maalisk. 345 §. 
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Avustuksen myöntäminen valtion retkeily lautakunnalle. Rahatoimikamari 
myönsi valtion retkeilylautakunnalle 15,000 markan suuruisen määrärahan 
maksettavaksi kamarin käyttövaroista lautakunnan väl t tämättömien menojen 
suorittamiseen sekä asiamiehen palkkaamiseen toukokuun 1 p:n ja lokakuun 
1 p:n väliseksi ajaksi. 

Sittemmin kamari myönsi2) käyttövaroistaan lisäksi määrärahoja yhteensä 
25,000 markkaa, siitä 15,000 markkaa palkkioiksi lautakunnan asiamiehelle 
v. m. ja 10,000 markkaa vuoteiden v. m. kaluston hankkimiseksi ehdoin, että 
lautakunta antoi kamarille tilityksen varain käyttämisestä ja että kalusto jäi 
kaupungin omaisuudeksi, kunnes oli perustettu yhdistys, jonka tarkoituksena 
oli retkeilytoiminnan järjestäminen. 

Lepokodin avustaminen. Rahatoimikamari osoitti3) käyttövaroistaan 
4,000 markkaa Helsingin kaupungin sairaanhoitajattarien lepokotivhdistyk-
selle avustukseksi sen lepokodin kustannusten suorittamiseen. 

Korjauskustannusten korvaaminen. Rahatoimikamari osoitti 4) Kiinteän 
omaisuuden pääluokassa olevista käyttövaroistaan 12,432: 50 markkaa Konva-
lescenthem — Toipumakoti-yhdistykselle korvaukseksi uuden kaivon raken-
tamisesta yhtiön hallussa olevalle Pukinmäen huvila-alueelle ja siellä olleen 
vanhan kaivon korjaamisesta, mut ta epäsi yhdistyksen anomuksen huvilan 
uunien korjausten aiheuttaminen menojen korvaamisesta. 

Määrärahan myöntäminen Nuorten miesten kristilliselle yhdistykselle. Raha-
toimikamari myönsi 5 ) ruotsalaiselle Nuorten miesten kristilliselle yhdistyk-
selle 5,000 markan määrärahan käyttövaroistaan avustukseksi erinäisten yh-
distyksen Villingessä olevalla kesäsiirtola-alueella suoritettujen tasoitustöiden 
kustantamiseen edellyttäen, että työ voitiin suorittaa loppuun ilman että 
kaupungilta tarvitti in lisäavustusta. 

Pyhäkoulukokous. Pohjoismaista pyhäkoulukokousta valmistava toimi-
kunta oikeutettiin 6) heinäkuun 31 ja elokuun 3 p:n välisenä aikana mak-
sutta käyt tämään kaupungin lipputankoja ja lippuja sekä saamaan kaupun-
ginpuutarhasta koristekasveja. 

Suomen valkoisen kaartin rykmentt i oli anonut saada kaartin muisto-
juhlaa varten maksut ta lainata 4 laakeripuuta ja lisäksi 50 lippua seinäkoris-
tuksiksi ja 4 lippua pystytet täväksi Kasarmintorille. Tähän anomukseen 
myöntyen kamari kehoit t i7) rakennuskonttoria antamaan pyydetyt laakeri-
puut ja liput kaartin käytettäviksi sekä veloittamaan kaartia ainoastaan 
lipputankojen pystyttämisestä ja poistamisesta. 

Kauppaoppilaitosten avustaminen. Rahatoimikamari päät t i 8 ) , että 
talousarvioon opiston Högre svenska handelsläroverket avustamiseksi merkit ty 
määräraha tämän opiston tul tua uudestaan järjestetyksi jaettaisiin siten, että 
Svenska handelshögskolan i Helsingfors saisi 49,333 markkaa ja Svenska 
handelsinstitutet 24,667 markkaa. 

Määrärahan myöntäminen kesäsiirtolan ylläpitämiseen. Kansanlasten-
tarha Aulan johtajattarelle rouva T. Särkijärvelle myönnet t i in 9) kamarin 
käyttövaroista 10,000 markan määräraha vähintään kahdeksalle mainitun 
lastentarhan avuttomimmalle ja henkisesti vajaakuntoiselle oppilaalle tarkoi-
tetun lomasiirtolan ylläpitämiseen. 

Rkmrin pöytäk. 31 p. toukok. 872 §. — 2) S:n 20 p. jouluk. 1.920 §. — 3) S:n 15 
p. maalisk. 439 §. — 4) S:n 22 p. helmik. 311 §. — 6) S:n 3 p. kesäk. 888 §. — «) Rkmrin 
jstn pöytäk. 12 p. toukok. 4,226 —- 7) Rkmrin pöytäk. 9 p. syysk. 1,241 — 8) Rkmrin 
jstn pöytäk. 21 p. syysk. 5,922 §. — <J) Rkmrin pöytäk. 17 p. toukok. 792 

Kunnall. kert. 1927. 3Q 
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Määrärahan myöntäminen Suomi-seuralle. Rahatoimikamari myönsi 
käyttövaroistaan 4,000 markan määrärahan Suomi-seuralle avustukseksi 
niiden kustannusten peittämiseen, jotka sille olivat aiheutuneet ulkomailla 
asuvien, kesällä Helsingissä käyneiden suomalaisten vastaanotosta. 

Avustuksen myöntäminen sokeille. Rahatoimikamari päät t i 2) pääluok-
kaan Kunnallishallinto merkityistä yleisistä käyttövaroistaan myöntää Hel-
singin sokeainyhdistykselle 18,050 markan suuruisen määrärahan harjatöiden 
järjestämiseksi sokeille. 

Evätty avustusanomus. Rahatoimikamari epäsi 3) lyybekkiläisen yhdistyk-
sen Hansischer Geschichtsverein tekemän avustusanomuksen. 

Voimistelun, leikin ja urheilun edistämismäärärahat. Vuoden meno-
sääntöön merkityt määrärahat, 40,000 markkaa voimisteluseurain työn edistä-
miseksi ja 30,000 markkaa leikin ja urheilun edistämiseksi lasten ja nuorison 
keskuudessa, jaettiin 4) seuraavain järjestöjen kesken: 
Helsingfors gymnastikklubb Smk. 3,000: — 
Käpylän urheilijat » 1,500: — 
Työväen voimistelijat » 3,500: — 
Naisvoimisteluseura Säkenet » 3,500: — 
Voimistelu- ja urheiluseura Kullervo » 1,500: — 
Kronohagens idrottsförening » 1,000: — 
Helsingin voimistelijat » 5,000: — 
Käpylän naisvoimistelijat » 1,000: — 
Teollisuusseutujen evankelioimisseura » 1,000: — 
Voimistelu- ja urheiluseura Jyry » 3,000: — 
Käpylän kisailijat » 500: — 
Voimistelu- ja urheiluseura Into » 1,000: — 
Suomalainen naisvoimisteluseura » 3,500: — 
Helsingin työväen naisvoimistelijat » 3,500: — 
Helsingin naisvoimistelijat » 3,500: — 
Voimistelu- ja urheiluseura Katajaiset » 1,500: •— 
Voimistelu- ja urheiluseura Visa » 2,500: -— 

Yhteensä Smk. 40,000: — 

Helsingin nuorten miesten kristillinen yhdistys Smk. 2,000: — 
Käpylän urheilijat » 1,000: — 
Toimen pojat — Unga fribyggare » 500: — 
Vallilan kunnallisten työväenasuntojen voimistelu- ja 

urheiluseura » 1,000: — 
Voimistelu-ja urheiluseura Kullervo » 2,000: — 
Kronohagens idrottsförening » 2,000: — 
Helsingin pallonlyöjät » 500: — 
Pallo-toverit » 500: — 
Suomalainen partiotyttöjärjestö Hespartto » 500: — 
Teollisuusseutujen evankelioimisseura » 1,500: — 
Suomen naisten liikuntakasvatusliitto, Helsingin piiri . . » 1,000: — 
Voimistelu- ja urheiluseura Jyry » 3,000: — 
Käpylän kisailijat » 500: — 
Svenska Finlands idrottsförbund, Helsingin piiri » 3,000: — 

Rkmrin pöytäk. 13 p. syysk. 1,269 §. — 2) S:n 28 p. tammik. 164 §. — 3) S:n 25 
p. tammik. 138 §. — 4) S:n 18 p. maalisk. 468 §. 
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Voimistelu- ja urheiluseura Into Smk. 500: — 
Helsingin hi ihtäjät » 500: — 
Voimistelu- ja urheiluseura Vesa » 1,000: -— 
Idrottsföreningen Kamraterna » 2,000: — 
Helsingin toverit » 1,000: — 
Pukinmäen ponnistajat » 500: — 
Helsingin kisa-veikot » 2,000: — 
Förbundet för fysisk fostran för Finlands kvinnor . . . . » 2,000: -— 
Voimistelu- ja urheiluseura Visa » 1,500: — 

Yhteensä Smk. 30,000: — 

Luistelu-urheilun edistäminen. Vuoden talousarviossa oleva luistinratain 
avustusmääräraha jaettiin 1) seuraavien yhdistysten kesken: 
Helsingin luistelijat Smk. 20,000: — 
Helsingfors skridskoklubb » 12,500: — 
Työväen luistinrata » 12,500: — 
Urheiluseura Sparta » 7,000: — 
Pallokenttä osakeyhtiö » 7,000: —· 
Herra Järnefelt Hietalahden luistinrataa varten » 1,000: — 

Yhteensä Smk. 60,000: — 

Urheiluseura Spartan ja herra H. Granrothin tekemän sopimuksen nojalla 
viimeksi mainit tu oikeutetti in2) nostamaan edellä mainitulle urheiluseura 
Spartalle myönnet ty apuraha. 

Urheilulautakunta oikeutett i in3) kaupungin koulujen kesken jakamaan 
26,000 markkaa vuoden 1928 menosääntöön luistinurheilun edistämiseksi 
merkitystä määrärahasta. 

Urheiluseuroin avustaminen. Suomen palloliiton näytet tyä toteen, et tä 
sen kesäkuun 2—7 p:nä toimeenpanema jalkapalloviikko oli tuo t tanut tuntuvan 
tappion, kamari pää t t i 4 ) määrätä yhdistykselle maksettavaksi kaupungin-
valtuuston tämän tapauksen varalta lupaaman 5 ) 20,000 markan suuruisen 
avustuksen. 

Matka-apurahat erikoistöiden tutkimista varten. Rahatoimikamari päät t i 6 ) , 
et tä kaupungin teknillisten laitosten ja yleisten töiden hallitusten sekä puh-
taanapitohallituksen alaisille viranpitäjille mikäli mahdollista oli myönnet-
tävä matka-apurahat niitä uudistöitä varten myönnetyistä määrärahoista, 
joiden menestyksellisen suorittamisen katsottiin edellyttävän, että asian-
omaiset saivat tilaisuuden kyseessä olevaa alaa koskevien tietojen hankki-
miseen ulkomaille tai jollekin kotimaan paikkakunnalle tehtävällä opinto-
matkalla. 

Matka-apurahat. Rahatoimikamari pää t t i 7 ) vuoden menosääntöön kau-
pungin viranpitäjien matka-apurahoja varten merkitystä määrärahasta myön-
tää apurahoja seuraaville henkilöille: 

rakennustarkastaja H. Andersinille Smk. 12,000: — 
Marian sairaalan ruokalan johtajattarelle I. Grönroosille » 8,000: — 
kunnalliskodin apulaisjohtajalle H. Vaahterlinnalle . . » 9,000: — 

Rkmrin pöytäk. 5 p. heinäk. 1,011 §. — 2) Rkmrin jstn pöytäk. 19 p. heinäk. 5,068 §. 
— 3) Rkmrin pöytäk. 25 p. marrask. 1,747 §. — l) Rkmrin jstn pöytäk. 9 p. elok. 5,393 §. 
— 5) Ks. tätä kert. s. 77. — 6) Rkmrin pöytäk. 22 p. maalisk. 494 a §. — 7) S:n 22 p. 
maalisk. 494 §. 
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lastensuojelutoiminnan toimitusjohtajalle R. Liukkoselle . . Smk. 4,000: -
lastensuojelulautakunnan kanslianhoitajalle M. Tavast-

stjernalle » 2,000: — 
lastensuojelulautakunnan naistarkastajalle A. Stegmanille » 2,000: — 

» » M. Ahlbergille » 2,000: — 
suomenkielisen apukoulun opettajattarelle E. Ekholmille » 8,000: — 
suomenkielisten kansakoulujen opettajalle A. H. Huotiselle » 6,000: — 
ruotsinkielisten kansakoulujen opettajalle T. Häggströmille » 8,000: — 
ammattiopetuslaitosten tarkastajalle A. Rreitholzille . . . . » 6,000: — 
kaupunginmuseon johtajalle A. W. Ranckenille » 10,000: — 
sähkölaitoksen insinöörille R. Lindbohmille » 10,000: — 

» » O. Räberghille » 8,000: — 
» työnjohtajalle A. Johanssonille » 8,000: -— 

kaasulaitoksen kaasumestarille W. A. Nymanille . . . . » 8,000: — 
kaupunginpuutarhuri J . E. Blomquistille » 8,000: - -
rakennuskonttorin asemakaavaosaston arkkitehdille E. 

Kaalamolle » 10,000: — 
rakennuskonttorin katuosaston insinöörille W. Starckille » 10,000: — 

Yhteensä Smk. 139,000: — 

Henkilöt, joille apurahoja myönnettiin, olivat velvolliset ennen vuoden 
loppua antamaan matkertomuksen sekä rahatoimikamarille että asianomaiselle 
lautakunnalle tai hallitukselle, minkä ohessa kamari päätti , että apurahan 
myöntäminen sinänsä ei sisältänyt oikeutta virkavapauden saamiseen matkan 
ajaksi, vaan että se oli asianmukaisessa järjestyksessä hankit tava. 

Opettaja Huotinen oikeutett i in1) käyt tämään matka-apurahansa vuo-
den 1928 alussa. Apuraha oli talletettava rahatoimikonttoriin ja nostettava 
vasta herra Huotisen lähtiessä matkalleen. 

Rahatoimikamari antoi 2) kaupunginkamreeri P. J. Bjorkille tehtäväksi 
matkustaa Gööteporiin perehtyäkseen sikäläisen ulosottolaitoksen työn 
järjestelyyn. Matkakustannukset, enintään 7,000 markkaa, oli suoritettava 
laskua vastaan kamarin käyttövaroista. 

Rahatoimenjohtaja V. Huplille myönnetti in3) vuoden 1928 talousarvioon 
merkityistä kamarin käyttövaroista 15,000 markan suuruinen matka-apuraha 
Keski-Eurooppaan tehtävää opintomatkaa varten. 

Rahatoimikonttorille myönnet t i in 4 ) kamarin käyttövaroista 10,000 
markan määräraha jaettavaksi matka-apurahoiksi kahdelle henkilölle, jotka 
lähetettäisiin Tukholmaan tu tus tumaan sikäläisessä kunnallishallinnossa käy-
tettyihin konttorikoneisiin sekä tutkimaan niiden sopivaisuutta samoihin 
tarkoituksiin Helsingissä. 

Rahatoimikonttori oli sittemmin määrännyt 5 ) kaupunginkamreeri P. J . 
Björkin ja kaupunginkirjanpitäjä E. Jernstömin tekemään mainitun opinto-
matkan, minkä jälkeen kamari osoitti5) käyttövaroistaan 5,000 markan matka-
apurahan reviisori O. Gadolinille, jotta hän voisi osallistua matkaan, ja määräsi 
hänen lisä- ja erikoistehtäväkseen Tukholman kunnallishallinnossa sovel-
lettujen tilintarkastusmenetelmien tutkimisen. 

Tilastokonttorin johtajalle O. Bruunille myönnettiin 6) 2,000 markan 
suuruinen määräraha osanottoa varten Tukholmassa syyskuun 26 ja 27 p:nä 

r) Rkmrin pöytäk. 8 p. marrask. 1,633 §. — 2) S:n 28 p. maalisk. 507 - 3) S:n 
30 p. .jouluk. 1,971 §. — *) S:n 5 p heinäk. 1,026 §. — 5) S:u 2 p. elok. 1,092 §. — «) S:n 20 
p. svysk 1,295 §. 
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pidettävään pohjoismaiseen tilastomieskongressiin. Tästä määrästä oli 1,000 
markkaa maksettava opintomatka-apurahain määrärahasta ja 1,000 markkaa 
kamarin käyttövaroista. 

Suomen automobiiliklubin myönnettyä 4,000 markan suuruisen määrä-
rahan valmistaakseen 3 poliisikomisaarille tilaisuuden katuliikenteen järjes-
telyn tutkimiseen Tukholmassa ja kaupunginvaltuuston liikenteen järjestely-
komitean anottua kaupungin varoista 1,600 markan lisäystä tähän määrään 
rahatoimikamari myönsi1) käyttövaroistaan poliisilaitoksen käytettäväksi 
tähän tarkoitukseen 6,000 markkaa. 

Rahatoimikamari osoitti2) vuoden talousarvion valiokunta- ja komitea-
menojen määrärahasta 20,000 markan suuruisen määrärahan Nikkilän sai-
raalan ylilääkärille E. J. Horellille ulkomaista opintomatkaa varten. 

Kaupunginarkkitehti G. Taucherille myönnettiin3) kamarin käyttöva-
roista 15,000 markan matka-apuraha. 

Lämpöteknikko O. W. Fagerholmille myönnettiin4) 10,000 markan 
suuruinen matka-apuraha Kivelän sairaalan keittiörakennusta varten myön-
netystä määrärahasta. 

Varatakseen rakennuskonttorin huonerakennusosaston rakennusmesta-
rille A. Nybergille tilaisuuden käydä Tukholman rakennuspäivillä kesäkuun 
keskivaiheilla rahatoimikamari myönsi5) hänelle 3,000 markan matka-apu-
rahan uuden poliisitalon rakennusmäärärahasta. 

Puhtaanapitolaitoksen toimitusjohtajalle E. Rosenbröijerille myönnet-
tiin 6) 15,000 markan matka-apuraha, josta 5,000 markkaa oli suoritettava 
opintomatka-apurahain määrärahasta ja 10,000 markkaa valiokunta- ja ko-
miteamenojen määrärahasta. 

Määräraha ulosmittauksia varten. Rahatoimikamari osoitti7) käyttö-
varoistaan 1,000 markkaa Toukolassa olevan Jaavantien talon n:o 4 ulosmit-
tauksesta aiheutuvien kustannusten peittämiseen. 

Määrärahan myöntäminen rikostuomioiden toimeenpanijalle. Rikos-
tuomioiden toimeenpanijan tarverahoiksi talousarvioon merkittyyn määrä-
rahaan myönnettiin8) kamarin käyttövaroista 6,000 markan lisäys. 

Ensimmäisen kaupunginvoudin konttori. . Rahatoimikamari osoitti9) 
käyttövaroistaan 4,817: 60 markkaa ensimmäisen kaupunginvoudin konttorin 
muuttokustannusten suorittamiseen. 

Määrärahan myöntäminen toiselle kaupunginvoudille. Rahatoimikamari 
myönsi10) käyttövaroistaan 15,000 markkaa lisäykseksi toisen kaupungin-
voudin tarverahamäärärahaan. 

Kuulutuskustannukset. Rahatoimikamari pää t t i n ) , että tonttien myyntiä 
sekä kauppahallimyymäläin ja jäätelönmyyntipaikkain y. m. vuokraamista 
koskevista kuulutuksista johtuvat kustannukset oli suoritettava Kiinteän 
omaisuuden pääluokkaan tilapäisiä menoja varten merkityistä rahatoimikama-
rin käyttövaroista. 

Kaavakkeiden aiheuttamat kustannukset. Rahatoimikamari oli anonut 
saada ennakolta nostaa kaupunginkassasta enintään 5,000 markkaa niiden 
kaavakkeiden kastantamista varten, jotka kaupungin painatustöiden valvoja 
oli tilannut varastoon useiden eri laitosten laskuun. Tähän myöntyen raha-

1) Rkmrin pöyläk. 4 p. maalisk. 371 §. — 2) S:n 15 p maalisk. -143 §. — 3) S:n 30 
p. elok. 1,174 §. — 4) S:n 30 p. elok. 1,186 §· — 5) S:n 31 p. toukok. 867 §. — 6) S:n 29 p. 
maalisk. 523 §. — 7) Rkmrin jstn pövtäk. 23 p. marrask. 6,981 §. — *) Rkmrin pöytäk. 
20 p. syysk. 1,299 § ja 29 p. marrask.. 1,754 §. —5>) Rkmrin jstn pöytäk. 21 p. syy sk. 5,919 §. 
— io) Rkmrin pöytäk. 1 p. marrask. 1,586 §. — ]1) Rkmrin jstn pöytäk. 3 p, maalisk. 3,229 §. 
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toimikamari p ä ä t t i m y ö n t ä ä pyydetyn määräisen luoton kamarin aikai-
semmin myöntämältä varastotililtä. Kaupungin painatustöiden valvojalle 
annettiin tehtäväksi tarpeen vaatiessa hankkia yhtenäisiä kaavakkeita sekä 
huolehtia konttoritarvikkeiden hankkimisesta kaupungin virastoille ja lai-
toksille, jolloin kustannukset aluksi oli suoritettava edellä mainitusta ennakko-
määrärahasta ja painatustöiden valvojan aikanaan veloitettava asianomaisia 
laitoksia niiden tilauksista. 

Lisämäärärahan myöntäminen rahatoimikonttorille. Rahatoimikamari 
myönsi2) käyttövaroistaan 25,000 markkaa lisäykseksi rahatoimikonttorin 
tilapäisten apulaisten määrärahaan sekä 1,863: 55 markkaa siivouskustannuk-
siin. 

Lisämäärärahan myöntäminen verotusvalmistelukunnalle. Edellä maini-
tuista varoista kamari myönsi 3) 5,000 markkaa lisäykseksi verotusvalmistelu-
kunnan painatus- ja sidontakustannusmäärärahaan. 

Myrskyvaroitukset. Rahatoimikamari päät t i 4 ) , että myrskyvaroituksia 
annettaisiin pääpaloaseman tornista käyttäen kansainvälisiä myrskyvaroitus-
merkkejä ja osoitti ^käyttövaroistaan 1,000 markkaa merkinantolaitteiden 
hankkimiseen. Meteorologinen keskuslaitos oli i lmoittanut suostuvansa puheli-
mitse tai kirjeellisesti maksut ta t iedoittamaan myrskyn lähestymisestä. 

Määrärahan myöntäminen satamakannantakonttorille. Rahatoimikamari 
myönsi5) käyttövaroistaan 1,879:25 markan suuruisen määrärahan lisäyk-
seksi talousarvion määrärahaan Tavarahissien käyttökulut sekä 2,500 markkaa 
lisäykseksi satamakannantakonttorin tarverahamäärärahaan. 

Lentosatama. Rahatoimikamari päät t i 6 ) , että lentosataman ylivalvonta 
marraskuun 1 p:stä uskottaisiin satamahallitukselle. Aero-osakeyhtiölle oli 
maksettava 25,000 markkaa lentosataman laajentamiseen myönnetystä 
määrärahasta korvaukseksi yhtiön kesällä suorittamista sataman parannus-
töistä sekä sen lisäksi kaupunginvaltuuston myöntämä 7 ) määrä, 60,000 
markkaa. 

Määrärahan myöntäminen tilastokonttorille. Rahatoimikamari osoitti8) 
käyttövaroistaan 1,200 markan lisäyksen tilastokonttorin siivousmäärärahaan. 

Määrärahan myöntäminen sosialilautakunnalle. Sosialilautakunnalle myön-
nettiin 9) kamarin käyttövaroista 3,000. markkaa lisäykseksi lautakunnan 
lämmitysmäärärahaan, 1,000 markkaa valaistus- ja 4,000 markkaa tarve-
rahamäärärahaan. 

Määrärahan myöntäminen työnvälitystoimistolle. Rahatoimikamari 
myönsi1 0) käyttövaroistaan yhteensä 1,100 markkaa lisäykseksi työnvälitys-
toimiston palkkio- ja siivousmäärärahoihin. 

Julkisivupiirustusten tarkastustoimikunnalle myönnettiin n ) kamarin käyt-
tövaroista 2,500 markan lisäys tarverahamäärärahaan, joka ei ollut r i i t tänyt 
kilpailun järjestämiseen julkisivukaavioiden laatimiseksi Töölön Isontorin 
varrelle sekä Helsinginkadulle Kristiinankadun länsipuolelle tulevia raken-
nuksia varten. 

Rakennustarkastuskonttorille myönnettiin1 2) kamarin käyttövaroista 5,600 
markkaa lisäykseksi konttorin siivousmäärärahaan, 3,878: 40 markkaa sen 

1) Rkmrin pöytäk. 7 p. lammik. 2,580 §. — 2) Rkmrin pöytäk. 5 p. jouluk. 1,789 §. 
— 3) S:n 29 p. marrask. 1,755 §. — 4) S:n 22 p. huhtik. 636 §. — 5) S:n 18 p. lokak. 1,471 
ja 1,472 §. — 6) S:n 11 p. lokak. 1,441 §. — 7) Ivs. tätä kert. s. 40. — 8) Rkmrin jstn pöy-
täk. 19 p. lokak. 6,502 §. — 9) Rkmrin pöytäk. 30 p. elok. 1,179 §. — 10) S:n 29 p. mar-
rask. 1,756 §. — u ) S:n 1 p. marrask. 1,585 §. — 12) Rkmrin jstn pöytäk. 19 p. toukok. 
4,330 ja 4,331 § sekä 28 p. kesäk. 4,875 §. 
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muuttokustannusten suorittamiseen sekä 1,550 markkaa valaistuksen järjes-
tämiseen ja arvaamattomiin menoihin. 

Samoista varoista konttori sai 2,000 markkaa rikostuomioicien toimeen-
panijalle luovutetun entisen huoneistonsa siivousta varten. 

Oikeusaputoimistolle myönnett i in2) kamarin käyttövaroista 500 markan 
määräraha toimiston muuttoa varten, 120 markkaa amerikkalaisen lukon 
ostamiseen sekä 4,000 markkaa lisäykseksi toimiston tarverahamäärärahaan 3). 

Lisämäärärahoin myöntäminen poliisilaitokselle. Rahatoimikamari osoitti 4) 
käyttövaroistaan 5,000 markkaa lisäykseksi poliisilaitoksen ruumiidenkulje-
tusmäärärahaan. 

Lisämäärärahan myöntäminen palolaitokselle. Rahatoimikamari osoitti5) 
talousarvioon merkitystä määrärahasta Arvaamat tomat vuokrat ja vuok-
rankorotukset 3,500 markan lisäyksen palolaitoksen vuokramäärärahaan, 
joka oli käynyt r i i t tämättömäksi palomestari W. Bergströmin hallussa olevan 
huoneiston vuokran korottamisen johdosta. 

Kamari osoitti käyttövaroistaan 15,000 markkaa lisäykseksi palolaitoksen 
polt toainemäärärahaan6) sekä 1,000 markkaa palolaitoksen puhtaanapito-
määrärahaan 7). 

Määrärahan myöntäminen terveydenhoitolautakunnalle. Rahatoimikamari 
myönsi8) käyttövaroistaan 2,000 markan lisäyksen terveydenhoitolautakun-
nan määrärahaan Automatkat ja päivärahat. 

Määrärahan myöntäminen veneeristen tautien poliklinikalle. Rahatoimi-
kamari osoitti9) käyttövaroistaan 2,880 markkaa uuden tutkimuspöydän hank-
kimiseksi veneerisiä taute ja sairastavien miesten poliklinikkaan. 

Tuberkuloosiaikakauskirjain osto. Kahden saksalaisen ammatti lehti-
sarjan hankkimiseksi tuberkuloosisairaalaan rahatoimikamari osoi t t i l 0 ) 5,000 
markan määrärahan niinikään suoritettavaksi edellä mainituista käyttö-
varoista. 

Lisämäärärahan myöntäminen köyhäinhoitolautakunnalle. Talousarvion 
määrärahasta Arvaamat tomat vuokrat ja vuokrankorotukset rahatoimikamari 
osoitti 9,800 markkaa lisäykseksi köyhäinhoitolautakunnan vuokramäärä-
rahaan n ) sekä käyttövaroistaan 5,000 markkaa lautakunnan tarveraha-
määrärahaan 12). 

Lisämäärärahain myöntäminen lastensuojelutoimintaa varten. Rahatoimi-
kamari myönsi13) ikäkorotusten ja palkankorotusten määrärahasta 700 markan 
lisäyksen lastenhuoltolaitosten keittiö- y. m. henkilökuntaa varten varat tuun 
määrärahaan sekä Kiinteän omaisuuden pääluokkaan merkityistä käyttö-
varoistaan 3,500 markkaa Toivolan koulukodin osalle tulevien erään Pakin-
kylän tien kuntoonpanokustannusten suorittamiseen. 

Määrärahan myöntäminen laulukuorolle. Rahatoimikamari pää t t i 1 4 ) 
myöntää käyttövaroistaan 2,000 markkaa avustukseksi suomenkielisten kansa-
koulujen opettajain muodostamalle kuorolle. 

Määrärahain myöntäminen kansakouluille. Rahatoimikamari myönsi 
käyttövaroistaan 4,485 markkaa tulensammutusvälineiden hankkimiseksi 

Rkmrin pöytäk. 6 p. syysk. 1,212 §. — 2) Rkmrin jstn pöytäk. 14 p. kesäk. 4,625 §. 
— 3) S:n 30 p. elok. 5,613 — 4) S:n 5 p. lokak. 6,173 §. — 5) Rkmrin pöytäk. 17 p. 
toukok. 793 §. — 6) Rkmrin jstn pöytäk. 7 p. jouluk. 7,141 §. — 7) Rkmrin pöytäk. 14 p. 
lokak. 1,453 §. — 8) S:n 28 p. lokak." 1,541 § ja 4 p. marrask. 1,598 §. — 9) Rkmrin jstn 
pöytäk. 26 p. lokak. 6,618 §. — 10) Rkmrin pöytäk. 8 p. helmik. 219 §. — " ) S:n 22 p. 
marrask. 1,713 §. — 12) Rkmrin jstn pöytäk. 28 p. jouluk. 7,447 §. — 13) Rkmrin pöytäk. 
4 p. lokak. 1,400 §. — k ) S:n 5 p. huhtik. 558 §. 
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ruotsinkielisiin kansakouluihin 9,240 markkaa uusien pulpettien ostami-
seen2) ja 100 markkaa lisäykseksi koulujen johtokunnan puheenjohtajan 
ja jäsenten palkkiomäärärahaan3) . Edelleen kamari päätt i3) , että koulujen 
koulutarvikemäärärahaa sai ylittää 22,000 markkaa. 

Valmistavalle poikain ammattikoululle myönnet t i in 4 ) kamarin käyttö-
varoista yhteensä 6,000 markkaa lisäykseksi erinäisiin rii t tämättömiksi osoit-
tautuneihin koulun menosäännön määrärahoihin. 

Uutteruusrahat. Ammattiopetuslaitosten johtokunnan anomuksen saada 
käyt tää valmistavain ammattikoulujen sisäänkirjoitusmaksut oppilaiden uut-
teruusrahoiksi rahatoimikamari pää t t i 5 ) evätä, mut ta myönsi sensi jaan mai-
nit tuun tarkoitukseen käyttövaroistaan 5,000 markkaa kumpaisellekin kou-
lulle kehoittaen johtokuntaa merkitsemään mainitun rahamäärän ehdo-
tukseensa vuoden 1928 talousarvioksi. 

Määrärahan myöntäminen työväenopistolle. Työväenopiston suomen-
kielisen osaston johtokunnalle myönnett i in6) kamarin käyttövaroista 1,500 
markan määräraha juhlatilaisuuden järjestämiseksi uuden opistorakennuksen 
käytäntöönottamisen johdosta. 

Määrärahan myöntäminen kansanlastentarhoja varten. Kansanlastentar-
hain johtokunnan ehdotettua, että n. 25 Päiväkoti-nimisen lastentarhan kir-
joissa olevaa lasta kesäkuun 5 p:n ja heinäkuun 15 p:n välisenä aikana päi-
vittäin kuljetettaisiin ylimääräisellä raitiotievaunulla Perämiehenkadulta 
Toukolaan saamaan ulkoilmavirkistystä ja samalla tavalla takaisin, rahatoi-
mikamari osoitti7) käyttövaroistaan 1,000 markkaa mainit tujen matkaili 
kustantamiseksi. 

Rahatoimikamari osoitti8) talousarvion määrärahasta Arvaamat tomat 
vuokrat ja vuokrankorotukset 4,845 markkaa lisäykseksi kansanlastentar-
hain johtokunnan toimistohuoneen vuokramäärärahaan sekä käyttövaroistaan 
261 markkaa lisäykseksi lastentarhani vuokra- ja lämpömäärärahoihin. 

Musiikkilautakunnan kanslian muutto. Edellä mainituista käyttövaroista 
kamari myönsi9) 5,400 markkaa musiikkilautakunnan kanslian muuttoa 
sekä muuton aiheuttamia irtaimiston korjauksia ja lisähankintoja varten. 

Työvälineiden osto. Rakennuskonttori oikeutettiin 10) käyt tämään 100,000 
markkaa konttorin nostamattomista vuoden 1926 työmäärärahoista ilma-
puristuslaitteen hankkimiseksi Sörnäsin satamatöitä varten. 

Rahatoimikamari myönsi11) Yleisten töiden pääluokkaan merkityistä 
käyttövaroistaan 118,250 markan määrärahan kaupungin hätäaputöissä tar-
vittavien porakoneiden ostamiseen. 

Kaupungin yleisten töiden hallitus oikeutettiin12) ostamaan siirrettävä 
kompressori 62,000 markalla sekä suorit tamaan sen aiheuttamasta kustan-
nuksesta 54,871: 95 markkaa talousarvion määrärahasta Työkoneet ja loput 
7,128: 05 markkaa, Yleisten töiden pääluokassa olevista kamarin käyttövaroista. 

Määrärahan myöntäminen rakennuskonttorille. Rakennuskonttorin kau-
punginasemakaavaosastolla suoritettujen piirustustöiden korvaukseksi osoi-
tetti in 13) kamarin käyttövaroista yhteensä 925 markkaa jaettavaksi kolmen 
eri henkilön kesken. 

1) Rkmrin jstn pövtäk. 19 p. heinäk. 5,072 §. — 2) Rkmrin pöytäk. 15 p. marrask. 
1,672 §. — 3) S:n 20 p. joiiluk. 1,910 §. — 4) S:n 8 p. marrask. 1,626 §. 5) S:n 3 p. toukok. 
682 §. — 6) S:n 20 p. syysk. 1,306 — 7) S:n 8 p. buhtik. 584 §. — 8) S:n 13 p. syysk. 
1,268 § ja 25 p. lokak. 1,531 §. — •') Rkmrin jstn pöytäk. 12 p. lokak. 6,867 §. — 10) Rkmrin 
pöytäk. 4 p. helmik. 195 §. — n ) S:n 13 p. toukok. 747 §. — 12) S:n 8 p. marrask. 1,618 §. 
— 13) Rkmrin jstn pöytäk. 3 p. marrask. 6,696 §. 
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Purgatorratlaiden osio. Puhtaanapitolaitos o i k e u t e t t i i n o s t a m a a n pur-
galorrattai ta 40 kpl. sekä käyt tämään tähän tarkoitukseen 70,000 markkaa ta-
lousarvioon merkitystä lakaisumäärärahasta, kuitenkin ehdoin, ettei sitä yli-
tetä. 

Lisämäärärahoin myöntäminen kaupungin kiinteän omaisuuden katsel-
muksia varten. Rahatoimikamari myönsi 2) käyttövaroistaan 7,936: 85 markkaa 
lisäykseksi kaupungin kiinteän omaisuuden katselmusmiesten palkkiomäärä-
rahaan. 

. Kaupungin talot. Talonisännöitsijä oikeutetti in3) 9,000 markalla ylit-
tämään poliisilaitoksen talojen valaistusmääräraha ja 14,000 markalla kau-
punkikiinteistöjen valaistusmääräraha. 

Lisämäärärahan myöntäminen vedenkulutusta varten. Rahatoimikamari 
myönsi4) käyttövaroistaan 10,000 markan lisäyksen istutusten ja kasvihuo-
neiden vedenkulutusmäärärahaan. 

Aikamerkit. Rahatoimikamari myönsi5) käyttövaroistaan 164: 85 markan 
suuruisen määrärahan uuden teräsköyden hankkimiseksi tähti tornin aika-
merkkiin. 

Palohälyytyskilvet. Palohälyytyskilpien kiinnittämiseksi kaupungin kiinteis-
töihin rahatoimikamari myönsi6) 2,281: 10 markkaa Kiinteän omaisuuden pää-
luokkaan kamarin käytettäväksi tilapäismenoihin merkitystä määrärahasta. 

Palokalusto. Rahatoimikamari myönsi7) käyttövaroistaan palokaluston 
ostoon 28,520 markkaa, mistä määrästä 15,000 markkaa annettiin palolaitoksen 
käytettäväksi palokaluston hankkimiseksi erinäisiin kaupungin laitoksiin ja 
lastentarhoihin kaupunginjohtajan osoitusten mukaisesti, 1,440 markkaa 
käytett i in 4 paloruiskun hankkimiseksi naisten työtupiin, 1,280 markkaa 4 
ruiskun hankkimiseksi suomenkielisiin kansakouluihin ja 10,800 markkaa 
30 Turva-merkkiä olevan paloruiskun hankkimiseen. Viimemainituista ruis-
kuista oli 4 annet tava valmistavalle ty t töjen ammattikoululle, 2 sijoitettava 
kunnallisneuvos Henrik Rorgströmin puistoon (Turholman kansanpuistoon), 
2 Kristi inankadun ja 2 Lapinlahdenkadun kansakouluun sekä 15 eri kansan-
lastentarhoihin niiden tarkasta jan määräyksen mukaisesti. 5 ruiskua oli 
säilytettävä rahatoimikamarin kansliassa vastaisten tarpeiden varalle. 

Satamakäsikirjan julkaiseminen. Satamahallituksen anot tua määrärahaa 
sen toimesta julkaistun, kaupungin satamaoloja käsittelevän englanninkielisen 
käsikirjan kustantamiseksi rahatoimikamari pää t t i 8 ) vaatia hallitukselta 
selitystä sen johdosta, että hallitus oli ryhtynyt niin laajan ja kalliin julkaisun 
painattamiseen ilman että tarkoitusta varten oli myönnetty varoja ja ennakolta 
kääntymät tä kaupungin painatustöiden valvojan puoleen. 

Satamahallitus lähetti sen jälkeen siltä pyydetyn selityksen, minkä jäl-
keen rahatoimikamari osoitti9) määrärahastaan Painatuskulut 29,117:14 
markkaa mainitun julkaisun painatus- v. m. kustannusten suorittamiseen. 
Samalla kamari päätt i satamahallitukselle huomauttaa, ettei hallitus kamarin 
mielestä ollut voinut tyydyt täväst i selittää, mistä johtui, et tä se oli ryhtynyt 
julkaisua toimit tamaan hankkimatta siihen lupaa ja varoja ylemmiltä viran-
omaisilta. 

Rkmrin pöytäk. 6 p. toukok. 717 §. — 2) S:n 13 p. jouluk. 1,855 §. — 3) S:n 20 p. 
jouluk. 1,911 §. — 4) Rkmrin jstn pöytäk. 26 p. lokak. 6,625 §. — B) S:n 9 p. marrask. 
6,764 §. — 6) S:n 28 p. jouluk. 7,456 §. — 7) Rkmrin pöytäk. 15 p. maalisk. 451 §, rkmrin jstn 
pöytäk. 12 p. toukok. 4,209 § sekä rkmrin pöytäk. 13 p. syysk. 1,272 § ja 8 p. marrask. 
1,640 §. — 8) Rkmrin pöytäk. 22 p. maalisk. 488 §. — 9) S:n 12 p. huhtik. 595 §. 

Kunnall. kert. 1927. 31 
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Määrärahan myöntäminen koulumatrikkelia varten. Käyttövaroistaan 
rahatoimikamari myönsia) Suomen sukututkimusseuralle 10,000 markan 
rahamäärän lisäykseksi seuralle aikaisemmin myönnettyyn Helsingin trivi-
aalikoulun matrikkelin painatusavustukseen. 

Taideteosten osto. Rahatoimikamari päät t i 2) vapaaherra A. von Bons-
dorffilta lunastaa M. von Wrightin maalaaman Kumtähden kartanoa kuvaa-
van taulun. Taulu annettaisiin kaupungin museoon ja kauppahinta, 20,000 
markkaa, suoritettaisiin kamarin käyttövaroista. 

Edelleen kamari päätti 3) ostaa erään Suomenlinnaa ja Helsinkiä kuvaa-
van piirroksen 2 dollarin hinnasta, mikä kustannus oli suoritettava kamarin 
kanslian tarverahamäärärahasta. 

Käyttövaroistaan kamari myönsi4) 95,000 markkaa kuvanveistäjä 
E. Cedercreutzin Äidinrakkaus-nimisen veistosryhmän ostamiseksi sekä 
10,000 markkaa perustustöiden y. m. suorittamiseen sillä paikalla Kaisanie-
men-, Puutarha- ja Unioninkatujen kulmauksessa olevassa puistikossa, johon 
veistos pystytettäisiin. 

Lämmittäjäin kurssit. Rahatoimikamari myönsi5) käyttövaroistaan 375 
markkaa viiden kaupungin palveluksessa olevan, Voima- ja polttoainetalou-
dellisen yhdistyksen lämmittäjille järjestämiin luentokursseihin osallistuvan 
lämmittäjän kurssimaksujen suorittamiseksi. 

Auton osto. Rahatoimikamari päät t i 6) ostaa katetun 71,850 markan hin-
taisen Hupmobile-henkilöauton. Koska tähän tarkoitukseen oli talousarvioon 
merkit ty7) ainoastaan 60,000 markkaa, kamari päätti8), että tarvittava lisäys, 
11,850 markkaa, suoritettaisiin kamarin automäärärahasta. 

Kaluston y. m. osto. Rahatoimikamari osoitti kaupungin talojen kaluston 
hankinta- ja korjausmäärärahoista m. m. seuraavat määrät: 

erilaisen kaluston hankkimiseksi raatihuoneeseen ja siellä olevan kaluston 
korjauksiin yhteensä 32,575 markkaa 9) sekä kassakaapin ostamiseksi kiinteistö-
isännöitsijälle 13,000 markkaa 10); 

huonekalujen hankkimiseksi raastuvanoikeuden vasta perustettuun puh-
taaksikirjoituskansliaan, kaupunginviskaalien työhuoneeseen ja siihen huo-
neeseen, jossa raastuvanoikeuden ylimääräiset kokoukset pidetään, sekä 
erinäisten muiden raatihuoneen huoneiden kaluston täydentämiseen yhteensä 
60,617 markkaa11); 

Underwood-kirjoituskoneen ynnä pöydän ja huovan ostamiseksi raas-
tuvanoikeudelle 5,655 markkaa12); 

ensimmäisen kaupunginvoudin konttorille pölynimijän ostamiseen 2,100 
markkaa13), kirjoituspöytää ja muuta kalustoa varten 8,690 markkaa1 4) , 
mattoa ja ikkunaverhoja varten 3,500 markkaa1 5) sekä sekalaista muuta 
uutta kalustoa varten 38,950 markkaa 16); 

toisen kaupunginvoudin konttorille kolmen kirjoituspöydän hankkimi-
seen 5,430 markkaa 17), kaapin ja 15 tuolin ostamiseen 6,525 markkaa 18), Bur-
roughs-yhteenlaskukoneen hankkimiseen 6,750 markkaa 19) sekä kolmen lasku-

x) Rkmrin pöytäk. 4 p. tammik. 26 §. — 2 ) S:n 20 p. syysk. 1,310 §. — 3 ) Rkrnrin jstn 
pöytäk. 9 p. marrask. 6,775 §. — 4) Rkmrin pöytäk. 25 p. marrask. 1,729 §. — 5) Rkmrin 
jstn pöytäk. 27 p. tammik. 2,790 §, 7 p. jouluk 7,145 § ja 28 p. jouluk. 7,457 §. — 6) Rkm-
rin pöytäk. 1 p. huhtik. 538 §. — 7) Ks. v:n 1926 kert. s. 87. — 8) Rkmrin jstn pöytäk. 
5 p. heinäk. 4,974 §. — 9) S:n 13 p. tammik. 2,611 ja 2,612 § sekä 27 p toukok. 4,384 §. — 
10) S:n 21 p. syysk. 5,920 §. — u ) S:n 28 p. jouluk. 7,444 §. — 12) S:n 3 p. marrask. 
6,730 §. — 13) S:n 17 p. maalisk. 3,485 §. — 14) S:n 7 p. tammik. 2,555 §. — 15) S:n 21 
p. syysk. 5,919 §. — 16) S:n 26 p. heinäk. 5,168 — 17) S:n 13 p. tammik. 2,615 §. — 
18) S:n 13 p. huhtik. 3,846 §. — 19) S:n 12 p. toukok. 4,211 §. 
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koneen, erinäisten konttorihuonekalujen ja kassa-arkun hankkimista varten 
57,775 markkaa1); 

ozon-ilmanpuhdistuskojeen hankkimiseksi rikostuomioiden toimeenpanijan 
konttoriin 3,500 markkaa2), lukkojen panettamiseksi erinäisiin konttorin 
pöytiin 252: 70 markkaa 3) sekä asiakirjakaapin hankkimiseksi 3,750 markkaa 4); 

verhojen hankkimiseksi kaupunginjohtajan työhuoneeseen 3,860 
markkaa5) , asiakirjakaapin hankkimiseksi kanslianjohtajan työhuoneeseen 
1,300 markkaa6) sekä lattiamaton ^ostamiseksi kaupunginkamreerin huonee-
seen 3,325 markkaa 7); 

rahatoimikamarin kanslialle kirjoituskoneen ostoon siihen tarvittavan 
määrän8) sekä toisen kirjoituskoneen ostoon 5,000 markkaa9) , kirjoituskone-
pöydän hankkimiseksi 432 markkaa l0), pölynimijän ostoon 1,500 markkaa11), 
kahden sähkökamiinan hankkimiseksi 355: 50 markkaa12) ja sekalaisen muun 
kaluston ostoon 6,420 markkaa13); sekalaisten töiden suorittamiseksi kansliassa 
sekä ikkunahuopien ja mattojen hankkimiseksi edelleen 4,308: 15 markkaa 
suoritettavaksi vuoden 1926 määrärahasta 14); 

lattiamaton hankkimiseksi rahatoimikamarin huoneiston toisessa kerrok-
sessa olevaan käytävään enintään 2,000 markkaa 15), Trinks-Brunsviga-kerto-
laskukoneen, kirjoituskonepöydän ja sekalaisen muun halkokonttorin hallussa 
olleen kaluston lunastamiseen 7,135 markkaa 16) ja kamarin tikapuiden korjaa-
miseen 140 markkaa 17); 

rahatoimikonttorille Remington-kirjoituskoneen ja kirjoituspöydän hank-
kimiseen 7,000 markkaa 18) sekä kertolaskukonetta varten 4,680 markkaa 19); 

pulpetin ja kahden tuolin hankkimiseksi tullikamarin uuteen tulli- ja posti-
osastoon 2,700 markkaa 2(>); 

käytetyn Burroughs-yhteenlaskukoneen ostamiseksi satamahallituksen 
kansliaan 6,500 markkaa21); 

konttorikaapin hankkimiseksi satamaliikennekonttoriin 3,000 markkaa 22) 
ja kirjoituskonetta ynnä sen lisätarpeita varten 3,860 markkaa23); 

kahden kirjoituskoneen, kirjoituspöydän y. m. kaluston hankkimiseksi 
tilastokonttoriin 13,975 markkaa2 4), ikkunaverhoja varten 1,200 markkaa2 5) 
sekä neljän pöytälampun ostoon 504 markkaa2 6); 

sekalaisen kaluston ostamiseksi sosialilautakunnan kansliaan enintään 
10,000 markkaa2 7) sekä erinäisten huonekalujen korjauksiin 500 markkaa2 8); 

erinäisten kalustoesineiden hankkimiseksi Kumpulan siirtolapuutarhaa 
varten 2,148: 80 markkaa 29); 

sekalaisen kaluston hankkimiseksi työnvälitystoimistoon yhteensä 
4,633: 30 markkaa so); 

erään revisionikonttorin kirjoituskoneen korjaamiseen 520 markkaa31); 

Rkmrin jstn poytåk. 7 p. syysk. 5,769 § ja 3 p. marrask. 6,731 §. — 2 ) S:n 17 p. hel-
mik. 3,061 §. — 3) S:n 3 p. maalisk. 3,219 §. — 4) S:n 13 p. huhtik. 3,847 §. — 5) S:n 7 
p. jouluk. 7,114 §. — 6) S:n 13 p. tammik. 2,622 §. — 7) S:n 29 p. huhtik. 4,016 §. — 8) S:n 
24 p. maalisk. 3,594 §. — 9) S:n 3 p. marrask. 6,727 §. — 10) S:n 7 p. huhtik. 3,747 §. — 
u ) S:n 24 p. maalisk. 3,593 §. — 12) S:n 7 p. huhtik. 3,746 §. — 13) S:n 28 p. jouluk. 
7,473 §. — 14> S:n 7 p. tammik. 2,522 §. — 15) S:n 13 p. tammik. 2,621 §. — 16) S:n 13 p. 
tammik. 2,616 ja 2,617 §. — 17) S:n 21 p. syysk. 5,886 §. — 1S) S:n 16 p. marrask. 6,871 §. 
— 19) S:n 21 p. jouluk. 7,377 §. — 2o) S:n 19 p. toukok. 4,326 §. — 21) S:n 20 p. tammik 
2,714 §. — 22) S:n 10 p. helmik. 2,963 §. — 23) S:n 13 p. huhtik. 3,845 §. — M) S:n 7 p. 
tammik 2,558 §. — 25) S:n 2 p. elok. 5,295 §. — 26) S:n 12 p. lokak. 6,269 §. — 27) S:n 
24 p. maalisk. 3.546 §. — 28) Rkmrin poytåk. 30 p. elok. 1,180 §. — 29) Rkmrin jstn 
poytåk. 5 p. toukok. 4,163.. §. — 30) S:n 3 p. helmik. 2,864 § ja 17 p. helmik. 3,062 §. — 
31) S:n 19 p. elok. 5,434 §. 
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erinäisten kalustoesineitten hankkimiseksi rakennustarkastuskonttorin 
uuteen huoneistoon 13,976 markkaa1); 

huonekalujen ja muun kaluston hankkimiseksi ammattioppilaslauta-
kunnan uuteen huoneistoon 1,650 markkaa2); 

kirjoituspöydän hankkimiseksi verotusvalmistelukunnan kansliaan 845 
markkaa 3); 

nahkasalkkujen hankkimiseen ammattientarkastajille 927 markkaa4); 
kardex-kaapin ja arkistokaapin hankkimiseksi maidontarkastamoon 

6,200 markkaa 5) sekä tarkastuskellon hankkimiseksi 690 markkaa 6); 
mikroskoopin hankkimiseksi lihantarkastamon laboratooriin 8,350 

markkaa 7); 
korttirekisteripöydän ja kirjoituskonetuolin hankkimiseksi asuntotar-

kastuskonttoriin 3,600 markkaa8) sekä pöytälampun ostoon 150 markkaa9) ; 
korttilokerokaapin hankkimiseksi kunnan hammaspoliklinikkaan 3,750 

markkaa 10); 
2,700 markan lisäyksen siihen määrärahaan, jonka kaupunginvaltuusto 

oli myöntänyt11) kojeiden hankkimiseksi Marian sairaalassa toimivaan tohtori 
E. Kuhlefeltin silmäpoliklinikkaan 12): 

Acme-kortistokaapin hankkimiseksi lastensuojelulautakunnan aviotto-
mien lasten osastolle 7,500 markkaa 13); 

sekalaisten konttorihuonekalujen ja kaluston ostamiseksi köyhäinhoito-
lautakunnalle yhteensä 27,115 markkaa1 4); 

viiden henkilövaa'an ja 4 pituusmitan hankkimiseksi ruotsinkielisten 
kansakoulujen tarpeisiin 7,620 markkaa 15); 

sekalaisen kaluston hankkimiseksi kansanlastentarhain tarkastajankans-
liaan 9,860 markkaa 16); 

rakennuskonttorille kahden seinäkellon hankkimiseksi 565 markkaa 17), 
Facit-laskukoneen ostoon 5,044 markkaa 38), Add-Index-laskukoneen hankki-
miseksi 4,275 markkaa1 9), kahden piirustuskaapin hankkimiseksi 5,000 mark-
kaa 20) sekä sekalaisten muiden konttorihuonekalujen ja kalustoesineiden hank-
kimiseksi 1,984: 25 markkaa 21); 

kahden kaapin ja kahden pienen pöydän sekä kirjoituskoneen ostamiseksi 
puhtaanapitolaitokselle 7,900 markkaa 22); 

kansanpuistojen valvojan käytettävänä olevan moottoriveneen päällys-
tämiseksi vedenrajaan messinkilevyllä 2,500 markkaa2 3); 

erinäisten herra I. P. Isakssonin omistamien kalustoesineiden ostamiseksi 
Mustasaaren ravintolaan 8,000 markkaa 24). 

Rahatoimikamarin käyttövaroista osoitettiin sen lisäksi seuraavat määrät: 
toisen kaupunginvoudin konttorille sen uudestaanjärjestelyn ja toiseen 

huoneistoon muuttamisen johdosta välttämättömäksi käyneen sekalaisen ka-
luston ostoon 26,843: 45 markkaa 25); 

Rkmrin jstn poytåk. 19 p. toukok. 4,329 §. — 2) S:n 29 p. huhtik. 4,021 §. — 3) S:n 
7 p. huhtik. 3,743 §. — 4) S:n 3 p. helmik. 2,863 §. — 5) S:n 7 p. tammik. 2,551 §. — 6) S:n 
28 p. syysk. 6,039 §. — 7) S:n 20 p. tammik. 2,712 §. — 8 ) S:n 10 p. helmik. 2,965 §. — 9 ) S:n 
5 p. lokak. 6,165 §. — 10) S:n 5 p. lokak. 6,166 §. — n ) Ks. v:n 1926 kert. s. 56. — 12) Rkmrin 
jstn poytåk. 13 p. tammik. 2,614 §. —1 3) S:n 20 p. tammik. 2,713 §. —14) S:n 27 p. tammik. 
2,785 § ja 14 p. kesåk. 4,623 §. —- 15) S:n 7 p. huhtik. 3,745 §. — 16) S:n 24 p. helmik. 
3,134 §. — 17) S:n 7 p. tammik. 2,553 §. — 18) S:n 20 p. tammik. 2,710 §. — 19) S:n 12 p. 
toukok. 4,212 §. — 20) S:n 19 p. toukok. 4,327 §. — 21) S:n 20 p. tammik. 2,709 §, 27 p. 
tammik. 2,781 §, 24 p. maalisk. 3,545 §, 5 p. toukok. 4,117 §, 19 p. elok. 5,444 § ja 14 p. 
syysk. 5,808 §. — 22) S:n 13 p. tammik. 2,618 §. — 23) S:n 7 p. huhtik. 3,738 §. — 24) S:n 
18 p. toukok. 4,308 §. — 25) S:n 3 p. marrask. 6,732 §. 
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puisen alustan hankkimiseksi eräälle kaupunginvaltuuston kansliassa 
säilytetylle muistomitallille 96: 65 markkaa 

karttateoksen Nordisk världsatlas hankkimiseksi rahatoimikamarin kans-
liaan 1,100 markkaa 2 ) ; 

pahvikoteloiden hankkimiseksi tilastokonttorille 1,500 markkaa 3 ) ja kirja-
hyllyjä varten 2,500 markkaa 4); 

sekalaisen kaluston hankkimiseksi asuntotarkastuskonttorille 810 markkaa5); 
radiokovaäänisen hankkimiseksi Bengtsârin ja Ryt tylän koulukoteihin 

kummankin kodin vuoden 1926 kalustomäärärahasta myönnetyn 2,500 markan 
määrän lisäksi 4,000 markkaa 6); 

filmikoneen hankkimiseksi suomenkielisiin kansakouluihin 12,000 mark-
kaa 7), minkä lisäksi koulut oikeutettiin tähän tarkoitukseen käyt tämään 
10,000 markkaa koulutarvikemäärärahastaan 8); sekä 

puutarhakirjallisuuden hankkimiseksi Kumpulan siirtolapuutarhan pals-
tain vuokraajille 2,000 markkaa 9). 

Kaupunginvaltuuston jäsenten kiertomatka. Rahatoimikamari osoitt i1 0) 
käyttövaroistaan 1,271 markkaa korvaukseksi autonkuljet taja J . Salolle, 
jonka autoja oli käyte t ty kaupunginvaltuuston jäsenten kaupungin ympäri 
tekemällä kiertomatkalla. 

Puhelimet. Rahatoimikamari p ä ä t t i u ) hankkia erinäisiin kaupungin 
virastoihin ja laitoksiin uusia puhelimia sekä siirtää joitakin puhelimia; tästä 
aiheutuvat kustannukset oli suoritettava uusien puhelimien ja puhelinmak-
sujen määrärahasta. 

Samoista varoista kamari myönsi12) 625 markkaa huonepuhelimen hank-
kimiseksi rakennustarkastuskonttorin uuteen huoneistoon. 

Mäntysaaren ja Mustikkamaan välisen puhelinjohdon korjauksiin raha-
toimikamari osoitti 13) 480 markkaa. 

Kansanlastentarhat. Fylgia-nimisen kansanlastentarhan johta ja tar V. 
Furuhjelm oikeutettiin 14) vaihtamaan eräs lastentarhan omistama taffelipiano 
käytet tyyn pianinoon. 

Puhtaanapitohallitus oikeutettiin1 5) myymään erinäisiä tarpeettomia kalus-
toesineitä edellyttäen, ettei revisionikonttorilla ollut sitä vastaan mitään 
muistut tamista. 

Naisten työtuvat. Neiti E. Somersalolle suoritetti in1 6) kamarin käyttö-
varoista 961 markkaa korvaukseksi erinäisistä kalustoesineistä, jotka hän aikoi-
naan oli lainannut naisten työtuville ja jotka sittemmin olivat joutuneet 
käyttökelvottomiksi tai hävinneet. 

Edustusmäärärahat. Rahatoimikamari myönsi1 7) käyttövaroistaan 17,600 
markan suuruisen määrärahan illalliskutsujen järjestämiseksi niille valtion 
ja kaupungin edustajille, jotka olivat ottaneet osaa m. m. Viikin latokartanoa 
koskevan suuren tilusvaihtokysymyksen valmisteluun. 

Rkmrin jstn pöytäk. 7 p. tammik. 2,502 §. — 2) S:n 29 p. huhtik. 4,019 §, — 3) S:n 
27 p. tammik. 2,782 §. — 4) S:n 12 p. lokak. 6,269 §. — 5) S:n 28 p. syysk. 6,040 §. — 
6) S:n 7 p. tammik. 2,554 §. — 7) S:n 10 p. helmik. 2,962 §. — 8 ) S:n 28 p. syysk. 6,042 §. — 
") S:n 5 p. toukok. 4,164 §. — 10) S:n 5 p. lokak. 6,132 §. — n ) S:n 7 p. tammik. 2,548 ja 
2,549 §, 13 p. tammik. 2,613 §, 27 p. tammik. 2,783 §, 3 p. helmik. 2,865 §, 10 p. helmik. 
2,954 §, 17 p. helmik. 3,063 §, 10 p. maalisk. 3,338 §, 24 p. maalisk. 3,547 §, 31 p. maalisk. 
3,633 §, 13 p. huhtik. 3,848 §, 18 p. toukok. 4,306 §, 19 p. toukok. 4,330 ja 4,331 §, 27 
p. toukok. 4,383 §, 14 p. kesäk. 4,626 5 p. heinäk. 4,966 §, 19 p. heinäk. 5,071 §, 9 p. 
elok. 5,392 §, 7 p. syysk. 5,767 §, 5 p. lokak. 6,162 §, 9 p. marrask. 6,781 §, 7 p. jouluk. 
7,142 § ja 28 p. jouluk. 7,444 §. — 12) S:n 7 p. kesäk. 4,551 §. —1 3) S:n 12 p. heinäk. 4,997 §. 
—14) Sm 23 p. marrask. 6,971 §. — 15) Rkmrin pöytäk. 18 p. marrask. 1,698 §. — 16) Rkm-
rin jstn pöytäk. 12 p. lokak. 6,182 §.—1 7) Rkmrin pöytäk. 6 p. toukok. 722 § ja rkmrin 
j s tn 'pöytäk. 12 p. toukok. 4,219 §. 
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Niiden kustannusten korvaamiseksi, jotka olivat aiheutuneet siirtola-
puutarhaneuvoja E. Kochille ja Kumpulan siirtolapuutarhan puutarhurille 
A. Hellmanille Tukholman siirtolapuutarhaviljelijäin vastaanotosta, määrät-
tiin 1) kumpaisellekin maksettavaksi 500 markkaa kamarin käyttövaroista. 

Sekalaisia määrärahoja. Rahatoimikamari osoitti2) käyttövaroistaan 207 
markkaa arkkitehti O. Kallion laatimien ratapihaan rajoi t tuvan kaupungin-
alueen asemakaavamallien näyttelyn järjestämiseen. 

Kiinteän omaisuuden pääluokkaan tilapäisiä menoja varten merkityistä 
käyttövaroistaan kamari osoitti3) 904: 20 markkaa korvaukseksi maanmittaus-
insinööri J . M. Luukkoselle hänen avustuksestaan kaupungin ja herra K. H. 
Levanderin välisessä, erinäisiä Pukinmäen maa-alueita koskevassa tilus-
vaihdossa. 

Jäähyväisjuhlan järjestämiseksi rahatoimikamarin eroavien jäsenten K. 
Heinosen ja K. A. Wideniuksen kunniaksi kamari myönsi 3,601:25 markan 
suuruisen määrärahan 4 ) ja kamarin kir jaajan neiti I. Heikelin täyttäessä50 vuot-
ta hänen kunniakseen järjestetyn juhlatilaisuuden sekä muistolahjan aiheutta-
mien kustannusten peittämiseksi 643 markkaa 5) kamarin käyttövaroista. 

Rahatoimikamari myönsi6) käyttövaroistaan Helsingin kaupungin virka-
miesyhdistykselle 500 markkaa juhlatilaisuuden järjestämiseksi maaseudun 
kunnallisvirkamiehille, jotka ott ivat osaa Suomen kunnallisvirkamiesten kes-
kusliiton Helsingissä maaliskuun 5 p:nä pitämään kokoukseen. 

Lastensuojelulautakunta oikeutettiin 7) käyt tämään 2,000 markkaa avi-
ottomien lasten ja heidän äitiensä avustusmäärärahasta joulujuhlan järjestä-
miseen näille lautakunnan suojateille. 

Voima- ja polttoainetaloudelliselle yhdistykselle määrät t i in 8 ) makset-
tavaksi kamarin käyttövaroista 864 markkaa siitä tutkimuksesta, jonka yh-
distys oli to imitut tanut erään Bengtsärin koulukodin lämmityskatti lan räjäh-
tämisen johdosta. 

Rahatoimikamari osoitti9) käyttövaroistaan 340 markkaa korvaukseksi 
herra M. Heinoselle siitä, että hänen omistamiansa naudanlihoja oli pilaantunut 
niitä säilytettäessä lihantarkastamon kellarissa. 

Rahatoimikamari päät t i !o) hyväksyä maanmittausinsinööri H. Wikbergin 
antaman 2,807: 50 markan määräisen laskun kaupungin omistaman Bengtsärin 
tilan uuden kartan laatimisesta. 

Rahatoimikamari myönsi n ) käyttövaroistaan 3,600 markan määrärahan 
Suomen kunnallisteknilliselle yhdistykselle avustukseksi yhdistykselle muuta-
mien suomalaisten ja skandinaavisten teknikkojen käynnistä kaupungissa 
aiheutuneiden edustuskustannusten peittämiseen. 

Edelfeltin patsaan koristelusta sen joulukuun 13 p:nä tapahtunut ta 
paljastusta varten aiheutuneet kustannukset, 2,184: 90 markkaa, oli suori-
te t tava 12) kamarin käyttövaroista. 

Kotieläinraatojen polttaminen. Rahatoimikamari päätti1 3), et tä pienempien 
kotieläinten raatoja sai polttaa eräässä sähkölaitoksen uuneista. 

Professori M. J. Herzensteinin muistomerkki. Rahatoimikamari pää t t i 1 4 ) , 

!) Rkmrin jstn pöytäk, 30 p. elok. 5,614 §. — 2) S:n 7 p. jouluk. 7,113§. — 3) S:n 7 p. 
jouluk. 7,115 §. — 4) S:n 3 p. helmik. 2,866 §. — 5) S:n 14 p. syysk. 5,804 § ja 12 p. lokak. 
6,220 §. — 6 ) S:n 10 p. maalisk. 3,339 §. — 7) S:n 7 p. jouluk. 7,140 §. — 8 ) S:n 12 p. lieinäk. 
4,980 §. — 9) Rkmrin pöytäk. 13 p. syysk. 1,265 §. — 10) S:n 9 p. syysk. 1,238 §. — 
n ) S:n 6 p. syysk. 1,215 § ja rkmrin jstn pöytäk. 21 p. syysk. 5,885 §. — 12) Rkmrin 
jstn pöytäk. 21 p. jouluk. 7,321 §. — 13) Rkmrin pöytäk. 8 p. marrask. 1,631 §, —14) S;n 
21 p. kesäk. 950 §, 
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että professori M. J . Herzensteinin murhapaikalla oleva muistomerkki oli 
pantava kuntoon ja työ kustannet tava kamarin käyttövaroista myönnettävällä 
määrärahalla. Tähän tarkoitukseen osoitettiin1) ennakolta 1,000 markkaa 
sihteeri A. Ervastin käytet täväksi tilityksen ehdoin. 

Palovahingonkorvaus. Kivelän sairaalassa huhtikuun 10 p:nä sattuneessa 
tulipalossa vahingoittuneesta omaisuudesta saatiin korvausta 9,000 markkaa, 
mikä määrä rakennuskonttori val tuute t t i in 2 ) käyt tämään palon sairaalalle 
aiheuttamien vaurioiden korjaamiseen. 

Puhtaanapitolaitos val tuutet t i in3) käyt tämään se 27,000 markan suurui-
nen rahamäärä, jonka vakuutuslaitos oli maksanut Malmin kaatopaikalla 
sattuneen tulipalon aiheuttamien vahinkojen korvaukseksi, niiden korjaa-
miseen. 

Eknäsin tilan palovakuutusmaksu. Rahatoimikamari pää t t i 4 ) suorittaa 
määrärahasta Yleiset kiinteimistöjen palo vakuutusmaksut Suomen maalaisten 
palovakuutusosakeyhtiölle Eknäsin tilan maksettavaksi määrä tyn palovakuu-
tusmaksun 2,733: 83 markkaa. 

Vakuutukset. Työväenopiston uusi rakennus pääte t t i in 5 ) vakuut taa Kau-
punkien yleisessä paloapuyhdistyksessä 4,100,000 markasta. 

Rahatoimikonttorille annet t i in 6 ) tehtäväksi vakuut taa puhtaanapito-
laitoksen uudet autot. 

Tulipalot. Köyhäinhoitolautakunta ilmoitti, et tä työlaitoksessa helmi-
kuun 8 p:nä oli sa t tunut tulipalo, sekä että sen aiheut tamat vahingot voitiin 
korjata palovakuutusosakeyhtiö Fennian maksettavalla 162,880 markan 
suuruisella palo vahingonkorvauksella. Rahatoimikamari antoi 7) rakennus-
konttorille tehtäväksi vi ipymättä ryhtyä suorit tamaan korjaustöitä käyt-
tämällä niihin enintään edellä mainitun rahamäärän. 

Kaupunginarkkitehti i lmoitt i8) , et tä ne vahingot, jotka joulukuun 27 
p:nä 1926 sa t tunut tulipalo oli a iheut tanut Konvalescenthem — Toipuma-
kotiyhdistyksen hallussa olevalle Pukinmäen huvilalle, oli kor ja t tu 12,218: 41 
markan kustannuksin sekä et tä mainitun määräinen lasku oli esitetty Vakuutus-
osakeyhtiö Fennialle. 

Tulipalossa vahingoittuneet työkalut. Käpylässä sattuneessa tulipalossa 
vahingoittui rakennuskonttorin katuosaston omistamia työkaluja 3,629 markan 
arvosta, mikä määrä pääte t t i in 9 ) poistaa kirjoista. Samalla rahatoimikamari 
pää t t i 9 ) kehoittaa kaupungin virastoja ja laitoksia palo vakuut tamaan myös-
kin työpaikoilla säilytetyt työkalut ja tarveaineet eikä ainoastaan niitä, jotka 
olivat varastossa. 

Stadionsäätiö. Rahatoimikamari päät t i 1o), et tä kaupunki liittyisi perus-
ta jana Stadionsäätiöön ja tässä tarkoituksessa maksaisi 7,500 markkaa sen 
juoksevalle tilille Pohjoismaiden yhdyspankkiin. Menoerä osoitettiin kamarin 
käyttövaroista. 

Jäsenmaksu. Vuosimaksun, 200 markkaa, kaupungin jäsenyydestä Suo-
men palosuojelusyhdistyksessä kamari päätt i n ) suorittaa käyttövaroistaan. 

Kaupungin jäsenyys Suomen sähkölaitosyhdistyksessä. Rahatoimikamari 
päätt i1 2) , et tä kaupunki liittyisi Suomen sähkölaitosyhdistyksen jäseneksi ja 

!) Rkmrin pöytäk. 21 p. kesäk. 950 §. — 2 ) S:n 20 p. toukok. 807 §. — 3 ) S:n 21 p. lokak. 
1,486 §. — 4) S:n 20 p. jouluk. 1,923 §. — 5) Rkmrin jstn pöytäk. 5 p. lokak. 6,164 §. — 
6) S:n 19 p. heinäk. 5,077 §. — 7) Rkmrin pöytäk. 11 p. helmik. 229 §. — 8) Rkmrin jstn 
pöytäk. 10 p. maalisk. 3,243 §. — 9) Rkmrin pöytäk. 9 p. syysk. 1,234 §. — 10) S:n 19 p. 
heinäk. 1,050 § ja 21 p. lokak. 1,498 §. — n ) Rkmrin jstn pöytäk. 21 p. syysk. 5,878 §.— 
12) Rkmrin pöytäk. 11 p. tammik. 49 §. 
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että kaupunkia siinä edustaisi kaupungin teknillisten laitosten hallitus; jäsen-
maksu oli suoritettava sähkölaitoksen määrärahoista. 

Tämän päätöksensä rahatoimikamari selitti1) merkitsevän, että halli-
tuksella oli oikeus valtuuttaa sopiva henkilö edustajakseen edellä mainittuun 
yhdistykseen. 

Seppeleen laskeminen. Rahatoimikamarin entisen puheenjohtajan tod. 
valtioneuvos A. Gripenbergin haudalle päätetti in2) kamarin puolesta laskea 
seppele, mistä aiheutuvat kustannukset suoritettaisiin pääluokkaan Kunnal-
lishallinto merkityistä kamarin käyttövaroista. 

Testamenttilahjoitukset. Helmikuun 5 p:nä kuolleen leskirouva A. Grön-
bergerin määrättyä jälkisäädöksessään, että hänen omaisuutensa erinäisiä 
lahjoituksia lukuun ottamatta tuli joutua Helsingin kaupungille ja että sen 
vuosikorot oli käytettävä avustuksiksi vanhoille ja sairaalloisille säätyläis-
luokkaan kuuluville henkilöille sekä tällöin lausuttua toivomuksen, että 
rahatoimikamari ottaisi pesän haltuunsa, kamari antoi 3) asiamiehelleen teh-
täväksi ottaa kaupungin puolesta pesän haltuunsa, valvomaan jälkisäädöksen 
ja toimittamaan perunkirjoituksen sekä hoitamaan kaikki pesän asiat selvi-
tysaikana. 

Rahatoimikamari antoi4) asiamiehelleen tehtäväksi ryhtyä tarpeelli-
siin toimenpiteisiin sen johdosta, että neiti A. Widerholm-vainaja oli tes-
tamentannut kaupungin museolle erinäisiä omistamiaan huonekaluja y. m. 

Reviisori W. O. Gottlund-vainajan määrättyä, että osa hänen omista-
miaan vesivärimaalauksia hänen kuoltuaan oli annettava johonkin museoon, 
ja kuolinpesän ilmoitettua suostuvansa luovuttamaan maalaukset Helsingin 
kaupungille, rahatoimikamari päät t i 5) kiitollisena ottaa vastaan kyseelliset 
vesivärimaalaukset kaupungin museota varten sekä että luovutuksen tuli 
tapahtua molemminpuolisen sopimuksen nojalla ilman että kaupungin puo-
lelta testamenttia valvottiin. 

Rafael Ahlströmin rahastot. Rahatoimikonttori oikeutettiin 6) myymään 
erinäisiä Rafael Ahlströmin rahastojen omistamia osakkeita. 

Lahjoitusrahastojen korkovaroin käyttö. Rafael Ahlströmin rahastojen 
korkovaroista lisättiin7) kymmenes osa pääomaan, minkä jälkeen loput, 
255,000 markkaa, käytettiin siten, että soitto-, sävellys- ja laulutaiteen edistä-
miseksi tarkoitettuja varoja jakamaan asetetulle lautakunnalle ja Suomen 
taideyhdistyksen palkinto- ja ostolautakunnalle annettiin 85,000 markkaa 
kumpaisellekin sekä Suomen kirjailijaliitolle ja Finlands svenska författar-
förening nimiselle yhdistykselle 42,500 markkaa kumpaisellekin. 

Sittenkuin Alma Uhlénin rahaston käytettävissä olevista korkovaroista, 
49,832: 74 markasta, oli varattu 34,000 markkaa eläkkeensaajille, rahatoimi-
kamari päätti 8) myöntää 15,000 markkaa avustuksiksi hätää kärsiville nais-
konttoristeille ja -liikeapulaisille sekä matka-apurahoiksi. Niitä henkilöitä, 
jotka halusivat päästä osallisiksi mainitusta avustuksesta, oli sanomaleh-
dissä julkaistavalla ilmoituksella kehoitettava ennen maaliskuun 1 p:ää jät-
tämään hakemusasiakirjansa. 

Yhdistyksen Hemmet för kvinnliga kontorister och handelsbiträden 
annettua lausuntonsa määräaikana saapuneista anomuksista rahatoimi-
kamari pää t t i 9 ) myöntää apurahoja seuraaville henkilöille: 

Rkmrin jstn pöytäk. 3 p. helmik. 2,872 §. —2) Rkmrin pöytäk. 11 p. maalisk. 438 §. 
— 3) S:n 8 p. helmik. 205 §. — 4) S:n 22 p. marrask. 1,723 §" — 5) S:n 30 p. jouluk. 
1,952 §. — 6) S:n 13 p. syysk. 1,276 §. — 7) S:n 1 p. helmik. 168 §. — 8) S:n 1 p. helmik. 
169 §. — 8) S:n 29 p. maalisk. 514 §. 
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Eläkkeitä: 
Mesterton, A. J. . 
Lundström, A. M. 
Lillja, S. A 
Rydberg, I. 
Carlsson, A. A. 

Smk. 
» 
» 
» 
» 

1,000 
3,000 
3,000 
3,000 
1,000 

Tilapäisiä avustuksia: 
Hartman, E. A. 
Hansson, C. K. J 

Smk. 3,000: 
» 1,000: 

Yhteensä Smk. 15,000: — 

Loput korkovaroista, 832: 74 markkaa, päätett i in lisätä pääomaan. 
Rahatoimikamari pää t t i 1 ) jakaa K. H. Renlundin stipendi- ja palkinto-

rahaston käytettävissä olevat korkovarat siten, että taideteollisuuskeskus-
koulu saisi 1,230 markkaa, yleinen ammattilaiskoulu 665 markkaa, työväen-
opiston suomenkielinen osasto 510 markkaa ja sen ruotsinkielinen osasto 
145 markkaa; loput, 46: 90 markkaa, päätetti in lisätä pääomaan. 

Rahatoimikonttorin ilmoitettua, että C. F. Ekholmin stipendirahaston 
korkovaroja oli käytettävissä 15,766:32 markkaa, kamari päät t i 2 ) , että 
mainitut korkovarat julistettaisiin kahdeksana 1,900 markan suuruisena 
apurahana halukkaiden henkilöiden haettavaksi. 

R. Heimbergerin stipendirahaston käytet tävänä olevat korkovarat, 
5,412:56 markkaa, päätet t i in 3 ) jä t tää ammattiopetuslaitosten johtokunnan 
jaettaviksi. Samalla oikeutetti in3) johtokunta näistä korkovaroista, jotka 
aikaisemmin pääasiassa oli käyte t ty apurahoiksi yleisten ammattilaiskoulujen 
oppilaille, jakamaan 2,000 markkaa muille ammattikouluille. 

Kelvollisen palvelusväen palkitsemisrahaston käytettävissä olevista kor-
kovaroista rahatoimikamari antoi 4) 200 markkaa palvelijatar J. H. Pasaselle 
sekä M. A. Rlomqvistille, M. H. Hartikaiselle, O. S. Häggströmille, M. Y. 
Nordmanille, E. S. Pitkäselle J . Sandbergille ja H. G. Tuomaiselle 100 markkaa 
kullekin. 

Rahatoimikamarin kokoukset y. m. Rahatoimikamari pää t t i 5 ) : 
1) että kamarin varsinaiset kokoukset kuluvana vuonna pidettäisiin 

joka tiistai klo 7 ip. tai pyhän sattuessa lähinnä seuraavana arkipäivänä 
samaan aikaan ja ylimääräiset kokoukset tarpeen vaatiessa perjantaisin, niin-
ikään klo 7 ip.; 

2) että kamarin jaosto kokoontuisi torstaisin klo 4 ip., ollen asianomai-
silla jaostoilla kuitenkin oikeus sopia päivästä ja ajasta toisinkin; 

3) että jaoston kokoonpano olisi seuraava: tammi—huhtikuussa herrat 
Estlander ja Virta, touko—elokuussa herrat Grotenfelt ja Rydman sekä syys 
—joulukuussa herra Levonius ja herra Heinosen varamies; herra Estlanderin 
varamiehenä toimisi herra Grotenfelt ja päinvastoin, herra Virran varamiehenä 
herra Heinosen varamies ja päinvastoin sekä herra Rydmanin varamiehenä 
herra Levonius ja päinvastoin; 

Rkmrin jstn pövtäk. 29 p. huhtik. 4,022 § .— 2 ) Rkmrin pöytäk. 3 p. loukok. 690 §. 
=— 3) S:n 10 p. toukok. 723 §. — 4) S:n 1 p. marrask. 1,568 §. — 5) S:n 4 p. tammik. 1 §. 

Kunnall. keri. 1927. 32 

C. Muut asiat 


