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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 
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4) että kaupunginjohtajat ja sihteerit olisivat yleisön tavat tavina klo 
1—3 ip., asiamies klo 10 ap.—3 ip. ja notaarit klo 10 ap.—4 ip., lauantaisin 
ja pyhäin aattoina klo 10 ap.—3 ip.; sekä 

5) että rahatoimikamarin ja -konttorin tiedonannot ja ilmoitukset Sano-
malehtien ilmoitustoimiston välityksellä julkaistaisiin sanomalehdissä Arbetar-
bladet, Helsingin Sanomat, Hufvudstadsbladet, Suomen Sosialidemokraatti 
ja Uusi Suomi. 

Siihen rahatoimikamarin jaostoon, jonka tuli käsitellä erinäiset kansan-
puistojen valvojan toimialaa koskevat asiat, k u u l u i v a t k a u p u n g i n j o h t a j a 
A. Castren puheenjohtajana, pankinjohtaja G. Estlander ja taloudenhoitaja 
A. Halme. 

Kesällä rahatoimikamarin jaoston tuli 2) kokoontua tiistaisin klo y2 7 ip. 
Kaupunginkassan vuosineljännestarkastuksissa tul i 3) kaupunginjohta-

jan olla saapuvilla rahatoimikamarin edustajana. 
Rahatoimikamari päät t i 4 ) , et tä sen alaiset laitokset torstaina huhtikuun 

14 p:nä ja torstaina kesäkuun 23 p:nä suljettaisiin klo 12 p. ja pidettäisiin 
suljettuina pääsiäislauantaina huhtikuun 16 p:nä, sekä lauantaina kesäkuun 
25 p:nä. 

Rahatoimikamarin pöytäkirjat. Rahatoimikamari päät t i 5 ) , et tä jäsenten 
kokouksissa esittämä, päätöksestä eroava mielipide aina oli merkit tävä pöytä-
kirjaan, r i ippumatta siitä, oliko se ilmaistu keskustelussa tai äänestyksessä 
vai oliko jäsen nimenomaan pyytänyt saada sen merkityksi, jota vastoin toimi-
te t tu jen pöytäkirjanotteiden vastedeskin tuli sisältää ainoastaan päätökset. 
Ylemmille viranomaisille annettaviin esityksiin ja lausuntoihin oli poikkeava 
mielipide sitä anottaessa merkittävä joko vähemmistön mielipiteenä tai asian-
omaisen sitä halutessa nimetyn jäsenen mielipiteenä. 

Pöytäkirjain tarkistuksesta kamari päät t i 5 ) , et tä edelleenkin jatkettaisiin 
siihenastista menettelyä, kuitenkin siten, että kamarin jäsenille oli varat tava 
tilaisuus tu tus tua niiden sisällykseen siten, että ne pantaisiin esille kamarin 
ensimmäisessä kokouksessa sen jälkeen kuin ne olivat valmistuneet. 

Henkikirjoittajalle annettavat tiedot. Tehdystä anomuksesta rahatoimi-
kamari antoi 6 ) asiamiesosastolle tehtäväksi lähettää henkikirjoittajalle jäl-
jennökset notariaattiluetteloista, jotka sisälsivät tietoja kaupungin myy-
mistä ja pitkähköksi ajaksi vuokralle antamista tonteista ja alueista. 

Kansanpuistot. Kansanpuistoihin kulkevien höyrypursien maksut pää-
tettiin 7) kertomusvuoden purjehduskautena säilyttää ennallaan. 

Rahatoimikamari vahvist i8) kansanpuistoihin suuntautuvan liikenteen 
aikataulut. Samaten kamari vahvist i9) Seurasaaren, Mustasaaren ja Korkea-
saaren ravintoloissa ja kioskeissa noudatet tavat tarjoiluhinnastot. 

Istutusten viereiset uudisrakennukset. Maistraatille osoitetussa kirjelmässä 
rahatoimikamari huomautti , e t tä kaupungille koitui vaikeuksia siitä, et tä 
uudisrakennusten sisäänkäytävät avautuivat suoraan kaupungin istutuksiin, 
mistä oli seurauksena, et tä täytyi rakentaa uusia käytäviä ja istutuksia joissa-
kin tapauksissa järjestää uudestaan. Edellä esitettyyn viitaten kamari anoi1 0), 
et tä maistraatti , ennenkuin se hyväksyi istutuksiin välittömästi rajoittuville 
tonteille teetettävien uudisrakennusten piirustuksia, varaisi kamarille tilai-

*) Rkmrin pöytäk. 4 p. tammik. 8 §. — 2) Rkmrin jstn pöytäk. 2 p. kesäk. 4,441 §. 
— 3) Rkmrin pöytäk 4 p. tammik. 2 §. — 4) S:n 12 p. huhtik. 609 § ja 21 p. kesäk. 956 
— 5) S:n 8 p. huhtik. 574 §. — 6) S:n 4 p. tammik. 23 §. — 7) S:n 8 p. huhtik. 573; ks. 
v:n 1926 kert. s. 218. — 8) Rkmrin jstn pöytäk. 7 p. huhtik. 3,739 §. — 9) S:n 18 p. 
toukok. 4,310 §. — 10) Rkmrin pöytäk. 28 p. lokak. 1,541 §. 
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suuden lausua niistä mielipiteensä sekä siinä tapauksessa, et tä t ämä oli risti-
riidassa rakennusjärjestyksen määräysten kanssa, ryhtyisi toimenpiteisiin, 
jotta rakennusjärjestykseen saataisiin liitetyksi säännös, joka tekisi kamarin 
ehdottaman menettelyn mahdolliseksi. 

Tiekysymyksistä annettuja lausuntoja. Muutamien Helsingin pitäjän 
Tapaninkylässä asuvien henkilöiden anottua Uudenmaan läänin maaherralta, 
et tä erinäiset mainitussa kylässä olevat tiet määrättäisiin paikallisteiksi, 
rahatoimikamari siltä vaaditussa lausunnossa p ä ä t t i i l m o i t t a a , ettei kaupun-
gilla ollut mitään huomauttamista mainitun anomuksen hyväksymistä vas-
taan, kuitenkin ehdoin, et tä puhtaanapitolaitos sai käyt tää kyseellisiä teitä 
olematta velvollinen ot tamaan osaa niiden kunnossapitoon. 

Rahatoimikamari pää t t i 2 ) maistraatille annettavassa lausunnossa puoltaa 
eräiden Helsingin pitäjän tilanomistajain anomusta saada rakentaa, pitää 
kunnossa ja uudestaan jakaa ne tiet, jotka veivät Viikin latokartanon ja 
Herttoniemen maiden kaut ta Rastbölen kylään, kuitenkin ehdoin, ettei tien 
rakentamisesta eikä kunnossapidosta aiheutunut kaupungille kustannuksia 
sekä että tiemaa jäi kaupungin omaisuudeksi. 

Vuokratiedustelu. Tilastokonttorille annet t i in 3) tehtäväksi kerätä tietoja 
Helsingin pienasuntojen vuokratasosta kesäkuussa tilastollisen päätoimiston 
sosialitilastollisen osaston laatiman suunnitelman mukaisesti; tästä aiheutuvat 
kustannukset oli suoritettava konttorin tilapäisiä apulaisia varten olevasta 
määrärahasta. Tarpeellisten kyselykaavakkeiden painattamisen ja kerätyn 
aineiston käyttelyn hoitaisi ja kustantaisi tilastollinen päätoimisto. 

Matkakertomuksia antoivat 4) rahatoimikamarille ensimmäinen palomestari 
W. Bergström, ammatt ientarkastaja E. Heikkinen, Kivelän sairaalan ylihoita-
jatar T. Nylund, ruokalanjohtajatar L. Fredriksson, köyhäinhoitolautakunnan 
sihteeri W. A. Eloniemi, lastensuojelulautakunnan kanslianjohtajatar M. 
Tavastst jerna, lautakunnan naistarkastajat M. Ahlberg ja A. Stegman, suomen-
kielisten kansakoulujen opettaja Y. Lahtinen, suomenkielisten kansakoulujen 
opet ta ja tar E. Ekholm, ruotsinkielisten koulujen opettaja A. Jansson, ruot-
sinkielisten kansakoulujen opet tajatar K. Saltzman, insinööri L. Blomstedt, 
kirjastonhoitaja U. Therman, kaupungin museon johtaja A. W. Rancken, 
rakennuskonttorin avustava työpäällikkö R. Granqvist, kaupunginpuutarhuri 
J . E. Blomqvist, kaasumestari K. R. Lönnqvist, kaasulaitoksen sivutuottei-
den myynnin esimies F. E. Högberg sekä kir jal taja V. Corander. 

Kertomus kaupungin irtaimen omaisuuden inventtauksesta ei a iheut tanut 5 ) 
rahatoimikamarin taholta toimenpidettä. 

Naisten työtuvat. Rahatoimikamari hyväksyi6) naisten työtupain johtokun-
nan päätöksen, että työtuvat suljettaisiin kesäkuun 15 p:n ja elokuun 1 p:n 
väliseksi ajaksi ja laitoksen henkilökunnalle myönnettäisiin tänä aikana 
kuukauden kesäloma sekä että lomat järjestettäisiin siten, että työtupain 
kanslia voitiin pitää avoinna kaksi tuntia päivässä, klo 10—12 ap., sinäkin 
aikana, jolloin toiminta muuten oli keskeytyneenä. 

!) Rkmrin poytak. 11 p. helmik. 250 §. — 2) S:n 13 p. toukok. 758 §. — 3) S:n 20 
p. toukok. 800 — 4) S:n 25 p. tammik. 129 §, rkmrin jstn poytak. 17 p. helmik 3,027 §, 
rkmrin poytak. 25 p. tammik. 131 §, rkmrin jstn poytak. 7 p. tammik. 2,521 §, 3 p. maalisk. 
3,194 §, 28 p. jouluk. 7,424—7,426 §, rkmrin poytak. 25 p. tammik. 130 §. rkmrin jstn 
poytak. 7 p. tammik. 2,520 §, 17 p. helmik. 3,028 ja 3,029 §, 16 p. marrask. 6,854 §, rkmrin 
poytak. 29 p. marrask. 1,760 §, rkmrin jstn poytak. 7 p. tammik. 2,599 §, rkmrin poytak. 
8 p. marrask. 1,635 §, rkmrin jstn poytak. 20 p. lammik. 2,664 §, 28 p. jouluk. 7,427 §, 17 p. 
helmik. 3,026 §, 12 p. heinåk. 5,006 §, ja 21 p. jouluk. 7,310 §.'—5) Rkmrin poytak. 22 p. 
maalisk. 487 §. — 6) S:n 20 p. toukok. 798 § ja rkmrin jstn poytak. 14 p. kesåk. 4,615 §. 
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Raastuvanoikeuden viranpitäjät. Yhteisen raastuvanoikeuden ilmoitet-
tua, et tä se oli aset tanut erityisen kolmanteen osastoonsa liittyvän jaoston erään 
laajan ja mutkikkaan jutun käsittelyä varten sekä ot tanut jaoston v. t . rikos-
asiainnotaariksi varatuomari S. Ervastin, rahatoimikamari pää t t i 1 ) käyttö-
varoistaan osoittaa 4,400 markkaa mainitun notaarin palkkaamiseksi kah-
deksi kuukaudeksi. 

Notaarin palkkaamiseksi mainitulle jaostolle syyskuun 15 pin ja joulu-
kuun 31 p:n väliseksi ajaksi kamari myönsi2) edellä mainituista käyttövarois-
taan lisäksi 7,000 markkaa. 

Ensimmäisen kaupunginvoudin konttori. Rahatoimikamari osoitti3) 
käyttövaroistaan 3,900 markkaa ylimääräisen konttoriapulaisen palkkaa-
miseksi ensimmäisen kaupunginvoudin konttoriin kolmeksi kesäkuukaudeksi. 

Rahatoimikamarin viranpitäjät. Rahatoimenjohtaja V. Huplille myön-
nettiin 4) sairauden takia virkavapautta 1 kuukaudeksi lukien tammikuun 
10 p:stä 1928 vähentämättömin palkkaeduin. Helmikuun 10 p:stä maalis-
kuun 10 p:ään rahatoimenjohtaja olisi virkavapaana tehdäkseen opintomat-
kan Keski-Eurooppaan, tutustuakseen erilaisiin kunnallisiin kysymyksiin, ensi 
sijassa kaupunkien talousarvioita ja tililaitoksia koskeviin. 

Sihteeri A. Ervasti sai5) sairauden takia virkavapautta vuoden loppuun, 
minä aikana hänet oikeutettiin nostamaan koko palkkansa. 

Kanslisteille S. Holmströmille ja A. Boehmille myönnet t i in 6) virkava-
paut ta sairauden takia täysin palkkaeduin, edelliselle elokuun 1 p:stä 15:nteen, 
jälkimmäiselle kuukaudeksi lukien marraskuun 21 pistä. Kamarin kanslia 
oikeutettiin edellä mainit tujen virkavapauksien aikana tarpeen vaatiessa 
käyt tämään tilapäistä apua. 

Koska vakinaisen apulaisen ottaminen rahatoimikamarin asiamiesosas-
tolle osaston työn lisääntymisen johdosta tuskin oli vältettävissä, mut ta 
t i lannetta ei pidetty sopivana esityksen tekoon uuden viran perustamisesta, 
kamari pää t t i 7 ) , et tä osastolle vuoden loppuun asti otettaisiin tilapäinen apu-
lainen, jonka kuukausipalkka, 3,000 markkaa, suoritettaisiin tilapäisten 
apulaisten määrärahasta. Edellä mainit tuun ylimääräisen apulaisen virkaan 
määrät t i in 8 ) sittemmin hovioikeudenauskultantti T. Törnblom, joka kui-
tenkin seuraavan heinäkuun 1 p:stä v a l i t t i i n a s i a m i e s o s a s t o n notaariksi. 
Ylimääräiseksi apulaiseksi syyskuun 26 pistä vuoden loppuun otettiin io) Sen 
jälkeen lakitieteenkandidaatti E. Elfvengren. 

Hovioikeudenauskultantti O. Larma otettiin11) ylimääräiseksi apulaiseksi 
asiamiesosastolle kolmeksi kuukaudeksi lukien tammikuun 1 pistä 1928 2,300 
markan kuukausipalkoin. 

Rahatoimikamarin asiamiesosaston notaari T. Törnblom val tuutet t i in 1 2) 
asiamiehen Pariisiin tekemän matkan 13) aikana tammikuun 10 piään 1928 
allekirjoittamaan osaston kirjelmät. 

Sihteeri A. Rlombergille annettiin 14) tehtäväksi hoitaa asiamies M. Wilsk-
manin tehtäviä tämän oleskellessa Tukholmassa huhtikuun 25 pistä touko-
kuun 10 piään valvomassa kaupungin etuja eräässä obligatiojutussa. 

Rkmrin jstn pövtäk. 10 p. maalisk. 3,241 § ja rkmrin pöyläk. 18 p. maalisk. 473 §. 
— 2) Rkmrin pöytäk. 23 p. syysk. 1,330 §. — 3) S:n 31 p. toukok. 870 §. — 4) S:n 30 p. 
jouluk. 1,970 ja 1,971 §. — 5) S:n 13 p. jouluk. 1,847 §. — 6) S:n 28 p. heinäk. 1,075 § ja 
22 p. marrask. 1,708 §. — 7) S:n 29 p. maalisk. 524 §. — 8) S:n 19 p. huhtik. 614 §. — 9) S:n 
21 p. kesäk. 970 — 10) Rkmrin jstn pöytäk. 28 p. syysk. 5,976 §. — n ) Rkmrin pöytäk. 
23 p. jouluk. 1,932 §. — 12) S:n 23 p, jouluk. 1,930 §. — 13) Ks. tätä kert. s. 201. — 14) Rkm-
rin jstn pöytäk. 29 p. huhtik. 3,940 §. 
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Rahatoimikonttorin viranpitajäl. Kaupunginkassanhoitaja E. G.· Hell-
strömille myönnettiin sairauden takia virkavapautta kuudeksi viikoksi syys-
kuun 8 p:stä lukien täysin palkkaeduin. Ensimmäinen avustava kassanhoitaja 
K. J . Söderlund määrätt i in 2) tänä aikana hoitamaan kaupunginkassanhoitajan 
virkaa ja toinen avustava kassanhoitaja oman virkansa ohella hoitamaan 
kassanhoitaja Söderlundin tehtäviä; kumpaisenkin tuli saada oma palkkansa 
vähentämät tä sekä sen lisäksi oman pohjapalkkansa ja sijaisena hoitamansa 
viran pohjapalkan välinen erotus. 

Avustavalle vanhemmalle kaupunginkirjurille A. Aureelle myönnett i in3) 
sairauden takia virkavapautta syyskuuksi. 

Ylimääräiselle konttorikirjurille A. Rönnbäckille myönnettiin 4) lääkärin-
todistuksen nojalla virkavapautta kuudeksi viikoksi maaliskuun 14 p:stä 
lukien. 

Ylimääräiselle konttorikirj urille A. Happoselle myönnett i in 5) yksityis-
asiain vuoksi virkavapautta kahdeksi kuukaudeksi helmikuun 7 p:stä lukien, 
kuitenkin ilman oikeutta palkan nostamiseen mainitulta ajalta, ja rahatoimi-
konttori oikeutettiin käyt tämään siten säästynyt palkka tilapäisen avun 
käyttämiseen, mikäli työt sitä vaativat . 

Rahatoimikonttorin uudestaanjärj estely. Rahatoimikamari määräsi6), et tä 
kaupunginvaltuuston päätös 7 ) rahatoimikonttorin uudestaanjärjestelystä oli 
to teute t tava vuoden 1928 alusta. 

Vanhempi kaupunginkirjuri E. Jernström, ekspeditöörit W. Helén ja B. 
Sundström sekä konttorikirj uri t M. Montin, G. Wikström ja E. Väissi oli 
sanottava i r t i 8) toimistaan tammikuun 5 p:ään 1928. Apulaiskamreeri O. 
Paldani, kaupunginkassanhoitaja E. G. Hellström, ensimmäinen avustava 
kassanhoitaja K. J . Söderlund ja avustava vanhempi kaupunginkirj uri A. 
Aure oli sanottava i r t i 9 ) toimistaan tammikuun 1 p:ään 1928. 

Rahatoimikamari valitsi10) alla mainitut henkilöt seuraaviin rahatoimi-
konttorin virkoihin: neiti M. Montinin konekirjoittajattareksi, neiti E. Väissin 
7 palkkaluokkaan kuuluvaksi kassanhoitajaksi, ekspeditööri H. Storkållin 
veronkannantaosaston osastopäälliköksi, vanhemman kaupunginkirjurin E. 
Jernströmin kirjanpito-osaston osastopäälliköksi, kapteeni H. Öhmanin 
toimisto-osaston osastopäälliköksi ja herra W. Helenin ekspeditööriksi. Kaik-
kiin toimiin oli ryhdyt tävä tammikuun 1 p:stä 1928. 8 palkkaluokkaan kuu-
luva kassanhoitajattarentoimi jätetti in toistaiseksi t äy t t ämä t t ä ja sitä hoi-
tamaan määrätt i in toukokuun 1 p:ään 1928 asti kassanhoitaja K. J . Söder-
lund. 

Kaupungin talojen hoito. Kaupunginviskaalien ja poliisilaitoksen tar-
peisiin vuokrat tujen 1 1 ) Aleksanterinkadun talossa n:o 16—18 olevien huoneis-
tojen sekä kaupungin uuden tuberkulootisille perheille tarkoitetun asuintalon 
hoito uskotti in1 2) talonisännöitsijä K. Gustavsonille. 

Kauppahallien henkilökunta. Vallilan kauppahallin yövarti ja G. R. Hele-
nius vapautett i in 13) toimestaan helmikuun 1 p:stä lukien, ja hänen sijaansa 
otettiin K. V. Eriksson. Tämän saatua eron otettiin 14) mainitun kauppahallin 
yövartijaksi heinäkuun 1 p:stä lukien F. Blomqvist. 

!) Rkmrin pöytäk. 30 p. elok. 1,175 §. — 2) S:n 4 p. lokak. 1,396 § ja 11 p. lokak. 
1,439 §. — 3) S:n 30 p. elok. 1,187 §. — 4) S:n 22 p. maalisk. 492 §. — 5) S:n 8 p. helmik. 
221 §. — 6) S:n 27 p. syysk. 1,350 §. — 7) Ks. v:n 1926 kert. ss. 98—101. — 8) Rkmrin 
pöytäk. 4 p. lokak. 1,404 §. — 9) S:n 29 p. syysk. 1,353 §. — 10) S:n 30 p. jouluk. 1,958 §. 
— n ) Ks. tä tä kert. s. 181. —-12) Rkmrin pöytäk. 17 p. toukok. 787 § ja 9 p. jouluk. 1,823 §. 
— 13) S:n 8 p. helmik. 218 §. — 14) Rkmrin jstn pöytäk. 5 p. heinäk. 4,968 §. 
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Hakaniementorin kauppahallin rengiksi otettiin x) E. N. Uuro lukien 
huhtikuun 1 pistä. Saman kauppahallin rengille G. E. Munterille myönnet-
tiin 2) ero elokuun 1 p:stä lukien, jolloin hänen seuraajakseen tul i 3 ) K. R. Vili. 

Virutushuoneet. Virutushuoneiden kaitsijaksi kaitsija A. V. Wikmanin 
kuoleman jälkeen valittiin 4) A. A. Willman toukokuun 1 p:stä lukien. 

Herra J . Fialkowskylle, joka oli toiminut Sörnäsin ja Ruoholahden viru-
tushuoneiden kaitsijan sijaisena, määrät t i in 5) rahatoimikamarin käyttövaroista 
maksettavaksi 225 markkaa. 

Tilastokonttorin viranpitäjät. Tilastokonttorin johtajalle O. Bruunille 
myönnet t i in 6 ) yksityisasiain vuoksi virkavapautta 1 kuukaudeksi lukien 
elokuun 11 p:stä, sijaisena aktuaari S. J . Lieto ja t ämän sijaisena filosofian-
maisteri W. Sjöström, joiden molempien tuli saada asianomaisiin virkoihin 
li i t tyvät pohjapalkat. 

Esiteltäessä kaupunginvaltuuston pää tös tä 7 ) erinäisten tilastokonttorin 
virkain uudestaanjärjestelystä rahatoimikamari pää t t i 8 ) , et tä toinen aktuaari 
W. Sjöström sanottaisiin irti virastaan kaupunginvaltuuston päätöksen saatua 
lain voiman, minkä ohessa tilastokonttoria kehoitettiin kamarille ilmoitta-
maan, milloin ylimääräisen aktuaarin toimi voitiin lakkauttaa. 

Toinen aktuaari W. Sjöström sanott i in9) sittemmin kaupunginvaltuuston 
päätöksen nojalla irti virastaan elokuun 4 p:stä lukien. 

Tilastokonttorin esitettyä, ettei päätöstä ylimääräisen aktuaarintoimen 
lakkauttamisesta toistaiseksi pantaisi täytäntöön, kamari päät t i io), et tä 
virka ylläpidettäisiin vuoden loppuun. 

Rakennustarkastuskonttorin henkilökunnan lisääminen. Rahatoimikamari 
osoitti käyttövaroistaan 15,000 markkaa rakennusvalvojan n ) palkkaamiseksi 
rakennustarkastuskonttoriin lokakuun 1 pistä vuoden loppuun sekä 4,000 
markkaa toisen ylimääräisen rakennusvalvojan1 2) palkkaamiseksi joulukuun 
ajaksi. 

Terveydenhoitolautakunnan viranpitäjät. Vallitsevan tuhkarokkokulku-
taudin johdosta terveydenhoitolautakunta oli katsonut tarpeelliseksi ottaa 
neiti I. Boldtin ylimääräiseksi desinfioitsijaksi maaliskuun 16 pistä lukien 
toistaiseksi 1,500 markan kuukausipalkkiosta, joka suoritettaisiin kulku-
tautien vastustamismäärärahasta, ja rahatoimikamari päät t i 1 3 ) puolestaan 
hyväksyä lautakunnan toimenpiteen. 

Terveydellisten tutkimusten laboratoorin vahtimestarinapulaisen toimi pää-
tett i in 14) toistaiseksi jä t tää t äy t t ämä t t ä ja mainit tua toimihenkilöä varten 
vara t tu palkkamääräraha, 5,000 markkaa, käyt tää 75 markan palkkion suo-
rittamiseen sunnuntai- ja pyhäpäiväpäivystyksestä laboratoorissa sille henki-
lölle, joka näinä päivinä suoritti työt laboratoorin bakteriologisella osastolla. 

Sittemmin terveydenhoitolautakunta oikeutetti in1 5) jatkuvasti vuonna 
1928 käyt tämään mainit tua vahtimestarintointa varten varatun määrärahan 
varoja päivystyksen järjestämiseen terveydellisten tutkimusten bakteriologi-
sella osastolla. Samalla lautakuntaa kehoitettiin ryhtymään toimenpiteisiin 
mainitun toimen lakkauttamiseksi. 

Rkmrin pöytäk. 8 p. huhtik. 585 §.—2) Rkmrin jstn pöytäk. 19 p. heinäk. 5,037 §. 
— 3) Rkmrin pöytäk. 19 p. elok. 1,132 §. — 4) S:n 26 p. huhtik. 648 §. — 5 ) Rkmrin jstn 
pöytäk. 5 p. toukok. 4,118 §. — 6) Rkmrin pöytäk. 9 p. elok. 1,096 §. — 7) Ks. tä tä kert. 
s. 123. — 8) Rkmrin pöytäk. 29 p. maalisk. 525 §. — 9) Rkmrin jstn pöytäk. 5 p. toukok. 
4,101 §; ks. tä tä kert. s." 123 10) Rkmrin pöytäk. 9 p. elok. 1,100 §; ks. myös tä tä kert. 
s. 123. — n ) Rkmrin pöytäk. 11 p. lokak. 1,431 §. — 12) S:n 29 p. marrask. 1,757 §. — 
13) S:n 5 p. huhtik. 554 §. — 14) S:n 8 p. helmik. 216 §. — 15) S:n 1 p. marrask. 1,575 §. 
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Tuberkulootisten kodin järjestysmies. Rahatoimikamari päätt i että 
Kotkankadun talossa n:o 5 sijaitsevaan tuberkulootisten miesten kotiin ase-
tettaisiin järjestysmies, jonka mainitussa talossa olevan ilmaisen yhden huoneen 
asunnon lisäksi tuli saada 200 markan kuukausipalkka. 

Köyhäinhoitolautakunnalle myönnettiin 2) kamarin käyttövaroista määrä-
rahoja yhteensä 2,650 markkaa ylimääräisen kirjanpitoapulaisen palkkaami-
seksi kesä- ja joulukuuksi. 

Lastensuojelulaitosten viranpitäjät. Revisionikonttorin huomautet tua, 
ettei ollut olemassa asianmukaisessa järjestyksessä syntynyt tä päätöstä eri-
näisten lastensuojelulaitosten toimien sijoittamisesta määrät tyihin palkkaluok-
kiin, ja lastensuojelulautakunnan annettua lausuntonsa tästä asiasta rahatoimi-
kamari, joka piti revisionikonttorin muistutuksia oikeutettuina, päät t i 3 ) , 
että kyseelliset muistutukset oli otet tava huomioon piakkoin tapahtuvassa 
yhteismäärärahasta palkat tujen viranpitäjäin palkkajärjestelyssä. 

Teknillisten laitosten henkilökunnan lisääminen. Ylimääräisen tarve-
ainekirjanpitäjän palkkaamiseksi vesijohtolaitokseen toukokuun 16 p:stä 
vuoden loppuun tuli kaupungin teknillisten laitosten hallituksen saada käyt-
t ää 4 ) enintään 25,000 markkaa lukuun Vesijohtolaitos merkityistä rahatoimi-
kamarin käyttövaroista. 

Sähkölaitos ilmoitti, et tä sen palvelukseen oli otettu yksi mittarinlukija 
lisää, minkä toimenpiteen kamari hyväksyi5) , koska sitä oli erikoisesti perus-
teltu kaupunginvaltuuston hyväksymässä talousarvioehdotuksessa. 

Rakennuskonttorin viranpitäjät. Rahatoimikamari oikeutti6) rakennus-
konttorin huonerakennusosaston syyskuun 1 p:stä vuoden loppuun ot tamaan 
palvelukseensa ylimääräisen arkkitehdin uuden kaupungin- ja virastotalon 
ehdotuksen laatimista varten 4,025 markan kuukausipalkkiosta. 

Viranpitäjäin kesälomat. Palkkalautakuntana ja kaupungin viranpitä-
jäin palvelusehtosäännön 15 §:n 1 kohdan nojalla rahatoimikamari päät t i 7 ) , 
että kaikille kaupungin viranpitäjille, joiden työtehtävät olivat verrattavissa 
ruumiillisen työn tekijäin tehtäviin, oli järjestet tävä kesälomat niiden sään-
tö jen 8 ) mukaisesti, joita noudatettiin järjestettäessä kaupungin töissä olevien 
työntekijöiden lomia, kuitenkin siten, että edellä mainitun päätöksen sovel-
taminen kuluvana vuonna ei saanut aiheutt taa kaupungille lisäkustannuksia. 

Rahatoimikamari pää t t i 9 ) kehoittaa kaupungin sairaalain hallitusta myön-
täessään kesälomia sairaalain ruumiillista työtä tekevälle henkilökunnalle nou-
dat tamaan niitä periaatteita, jotka kaupunginvaltuusto oli vahvis tanut 1 0 ) nou-
datettaviksi myönnettäessä kesälomia Marian sairaalan pesijättärille. 

Tilastokonttorin tiedustelun johdosta kamari ilmoitti11), ettei voimassa 
olevia kesälomaa koskevia määräyksiä voinut soveltaa siivoojattariin, jotka 
olivat otetut palvelukseen suorittaakseen määrätyn työn, mihin ei ta rv i t tu 
koko työpäivää. 

Lomain järjestely. Talonisännöitsijä K. Gustavsonille myönnetti in1 2) kesä-
lomaa kesäkuun 15 pistä heinäkuun 15 piään, sijaisena konttorinjohtaja S. V. 
Reckman. 

Rkmrin pöytäk. 17 p. toukok. 784 §. — 2) S:n 17 p. toukok. 769 § ja 30 p. jouluk. 
1,953 §; vrt. v:n 1926 kert. s. 221. — 3) Rkmrin pöytäk. 15 p. maalisk. 442 §. — 4) S:n 
31 p. toukok. 766 §. — 5) S:n 31 p. toukok. 853 §. — 6) S:n 30 p. elok. 1,188 §. — 7) S:n 
13 p. toukok. 861 §. — 8) Ks. v:n 1926 kert. ss. 62—64. — 9) Rkmrin pöytäk. 21 p. 
kesäk. 955 §. — l0) Ks. tä tä kert. s. 71. — n ) Rkmrin pöytäk. 31 p. toukok. 876 §. — 
12) S:n 31 p. toukok. 856 §. 
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Talonisännöitsijän kanslian konekirjoittajattarelle S. P. Grönbergerille 
myönnett i in1) kesälomaa kesäkuun 16 p:stä heinäkuun 16 p:ään, sijaisena 
rouva L. Saha, jolle sijaisuuspalkkioksi oli maksettava 1,500 markkaa. 

Ylimääräinen ammatt ientarkas ta ja A. Lindholm oikeutettiin 2) saamaan 
1 kuukauden kesäloma, joka oli jär jestet tävä virkatehtävien kannalta sopi-
vimpaan aikaan. 

Kansakoulunopettajain eroamisvelvollisuus. Kouluhallitus oli ruotsin-
kielisten kansakoulujen tarkastajalle lähet tänyt kirjelmän, jossa huomautet-
tiin, että kesäkuun 29 p:nä 1926 valtion viran haltijain nimittämiskirjoista 
annettu laki oli tulki t tu siten, että kansakoulunopettajakin oli velvollinen 
eroamaan virastaan kuudenkymmenenviiden vuoden iässä, minkä vuoksi 
kouluhallitus viitaten joulukuun 11 p:nä 1926 annet tuun lakiin, jonka mukaan 
viranpitäjälle, joka ennen helmikuun 1 p:ää 1927 tuli eroamisikään, ennen 
tammikuun 11 p:ää 1927 tehdystä anomuksesta voitiin myöntää oikeus pysyä 
virassaan mainitun ajankohdan jälkeen, kehoitti tarkasta jaa siinä tapauksessa, 
et tä ruotsinkielisissä kansakouluissa oli tällaisia opettajia ja heidän pysy-
mistään toimessaan pidettiin suotavana, määräajan kuluessa anomaan heille 
t ä tä oikeutta. Tämän johdosta ruotsinkielisten kansakoulujen johtokunta 
joulukuun 22 p:nä 1926 oli pää t tänyt mielipiteenään lausua, että mainit tu 
lainkohta, joka sääti eroamisvelvollisuuden niille kunnan viranpitäjille, joiden 
nimittämisessä valtion viranomainen oli ollut osallisena, ei voinut koskea 
sellaisen kaupungin kansakoulunopettajia, joka oli aset tanut kunnallisen 
tarkastajan, koska nämä opet tajat olivat kokonaan kunnan viranpitäjiä, 
joiden nimittämisessä mikään valtionviranomainen ei ollut ollut osallisena, 
heidät kun valitsi johtokunta ja vaalin vahvisti tarkasta ja . Tosin oli ole-
massa mahdollisuus, et tä ellei tarkas ta ja yh tynyt johtokunnan päätökseen, 
kouluhallitus ratkaisi asian, mut ta tämä oli poikkeustoimenpide, eikä ainoata-
kaan niistä opettajista, jotka nyt olivat täyt täneet kuusikymmentäviisi vuotta, 
ollut tällä tavalla nimitetty. Kaupungin kansakoulutarkastaja taaskin oli 
kunnan eikä valtion virkamies, vaikkakin hänen vaalinsa alistettiin koulu-
hallituksen hyväksyttäväksi ja hän virkatehtäviensä suhteen oli samassa 
asemassa kuin valtion kansakoulutarkastajat , eivätkä vastaavat määräykset 
tarkastajan asemasta muuten olleetkaan voimassa silloin kuin nyt kyseelliset 
opet ta jat astuivat virkoihinsa. Johtokunta oli sen vuoksi sitä mieltä, että 
jos päätös tehtäisiin kouluhallituksen kiertokirjelmässä omaksutun laintul-
kinnan nojalla, johtokunnan tai asianomaisten opettajain olisi pakko kääntyä 
ylemmän viranomaisen puoleen saadakseen tällainen päätös muutetuksi. 
Koska kuitenkin oli otettava huomioon se mahdollisuus, että mainit tu lain-
tulkinta julistettaisiin oikeaksi, ja koska siinä tapauksessa mahdolliset ano-
mukset opettajan oikeuttamisesta pysymään virassaan kuusikymmentäviisi 
vuot ta täy te t tyään oli jä te t tävä ennen tammikuun 11 p:ää, johtokunta 
katsoi, että tällainen anomus oli tehtävä, jotta asianomaisten opettajain 
edut eivät jäisi valvomatta. Tässä tarkoituksessa johtokunta viittasi aikai-
sempiin päätöksiinsä, joilla voimassa olevan kaupunkien viranpitäjäin eläke-
säännön määräysten mukaisesti opettaja M. Holmberg oli oikeutettu pysy-
mään virassaan elokuun 1 p:ään 1927 ja opet ta jat A. Slotte ja J . Wendell 
sekä opet ta ja t taret F. Calamnius, A. Hallberg, A. Jiirgens, B. von Nandelstadh, 
A. Reuter, F. Rosqvist, I. Rosqvist ja K. Öhman tammikuun 1 p:ään 1928. 
Oheenliittäen otteen mainittua asiaa käsiteltäessä laaditusta johtokunnan pöy-

!) Rkmrin pöytäk. 14 p. kesäk. 932 §. — 2) S:n 17 p. toukok. 783 §. 
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täkirjasta tarkastaja sittemmin oli kouluhallitukselle esittänyt, että edellä 
mainitut opet tajat ja opet ta ja t taret oikeutettaisiin jatkuvasti pysymään 
viroissaan. Näistä toimenpiteistä johtokunta ilmoitti rahatoimikamarille, 
joka p ä ä t t i o i k e u t t a a johtokunnan jatkuvasti ja kunnes opetusministeriö oli 
lopullisesti ratkaissut kysymyksen, määräämään maksettavaksi niiden opet-
ta ja in palkat, joiden virassaan pysyttämisestä oli tehty esitys. 

Eroamisvelvollisen viranpitäjän oikeus pysyä virassaan. Rahatoimikontto-
rin konttorikirjuri H. Wegelius, joka kertomusvuonna oli t äy t t äny t kuusi-
kymmentäviisi vuotta, missä iässä kaupungin viranpitäjä on velvollinen eroa-
maan virastaan, oikeutetti in2) pysymään virassaan lokakuun 1 p:ään 1928. 

Rahatoimikamari oikeutti3) talonisännöitsijä K. Gustavsonin, joka 
syyskuun 9 p:nä t äy t t i 65 vuotta, edelleen pysymään virassaan vuoden a jan 
mainitusta päivästä lukien. 

Sivutoimet. Lihantarkastamon tarkastuseläinlääkäri R. Stenius oikeu-
te t t i in 4 ) toistaiseksi oman virkansa ohella hoitamaan valtion eläinlääkintä-
laboratoorion assistentinvirkaa. 

Kansakoulunopettaja P. Puhakka oikeutetti in5) toimimaan Suomen 
rajaseutuyhdistyksen sihteerinä. 

Ruotsinkielisten kansakoulujen vasta valittu lääkäri H. Sundelius oikeu-
tettiin 6) toistaiseksi oman toimensa ohella hoitamaan aikaisempaa virkaansa 
Sörnäsin alueen aluelääkärinä. 

Ruotsinkielisten kansakoulujen taloudenhoitajan ja sihteerin J . Isakssonin 
anomus saada sivutoimena hoitaa Malmin kansanakatemian johtajanvirkaa 
evätt i in7) . Sittenkuin herra Isakssonille oli myönnet ty hänen anomansa 
ero virastaan, johon hänen seuraajakseen oli valit tu lehtori E. Pontän, oikeu-
te t t i in 8 ) tämä kunnallisten virkainsa ohella hoitamaan vakinaista lehtorin-
virkaa ruotsalaisessa normaalilyseossa. 

Oikeus asua kaupungin ulkopuolella myönnetti in kaupunginpalvelija 
O. V. Lindqvistille9), kaupunginpalvelija C. Wagellolle l0), rahatoimikamarin 
vahtimestarinapulaiselle J . Svenssonille11), rahatoimikonttorin ekspeditöörille 
K. B. Sundströmille12), suomenkielisten kansakoulujen opettajalle H. Vakki-
laiselle13), ruotsinkielisten kansakoulujen taloudenhoitajalle J . Isakssonille14) 
sekä sähkölaitoksen koneenkäyttäjälle V. Tirkkoselle 15). 

Keskuskeittolan johtokuntaan kuuluivat 1 6 ) vuonna 1927 professori C. 
Tigerstedt puheenjohtajana ja toimitusjohtajana sekä rouva H. Gebhard ja 
O. Tainio, varalla ent. pankinjohtaja G. Estlander ja rouva H. Seppälä. 

Naisten työtupain johtokuntaan val i t t i in1 7) kertomusvuodeksi aktuaari 
A. Hällfors puheenjohtajaksi, neiti A. Bruun, metallityöntekijä P. Kalervo 
sekä johta ja t V. V. Salovaara ja K. A. Widenius. 

Rahatoimikamarin edustajat hallituksissa, lautakunnissa y. m. Kamarin 
edustajaksi kaupungin teknillisten laitosten hallitukseen valittiin 18) kanslian-
johtaja J . W. Andersin ja maatalouslautakuntaan jäsen Estlander; koska 
kaupunginvaltuusto oli valinnut erään kamarin jäsenistä kaupungin yleisten 
töiden hallitukseen, ei kamari valinnut siihen erityistä edustajaa. Jäsen Levo-

Rkmrin pöytäk. 14 p. tammik. 54 §. — 2) S:n 19 p. heinäk. 1,058 §. — 3) S:n 23 p. 
elok. 1,145 §. — 4) S:n 22 p. maalisk. 498 §. — 5) S:n 5 p. huhtik. 559 §. — 6) S:n 22 p. 
maalisk. 491 §. — 7) S:n 11 p. lokak. 1,432 §. — 8) S:n 1 p. marrask. 1,576 §; ks. myös 
tätä kert. s. 211. — 9) Rkmrin jstn pöytäk. 13 p. tammik. 2,620 §. — 10) Rkmrin pöy-
täk. 1 p. marrask. 1,581 §. — n ) S:n 18 p. lokak. 1,476 §. — 12) S:n 25 p. tammik. 124 §. — 
13) S:n 8 p. helmik. 224 §. — 14) S:n 11 p. lokak. 1,432 §. — 15) S:n 15 p. maalisk. 449 §. — 
16) S:n 4 p. tammik. 4 §. — 17) S:n 4 p. tammik. 5 §. — 18) S:n 4 p. tammik. 6 ja 7 §. — 
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nius valittiin kamarin puolesta olemaan saapuvilla kaupungin kiinteän omai-
suuden katselmuksissa. 

Alppilan ja Kaisaniemen ravintolain katselmusmiehiksi rahatoimikamari 
valitsi1) kaupunginjohtaja A. Castrenin sekä kamarin jäsenet Grotenfeltin 
ja Rydmanin; kaupungin yleisten töiden hallitus oli valinnut1) edustajikseen 
mainittuun katselmukseen arkkitehdit G. Taucherin ja A. Toivosen. 

Kamarin sihteerille A. Blombergille, kamarin jäsenelle Halmeelle sekä 
tori- ja kauppahallivalvoja I. Lydmanille annettiin2) tehtäväksi kamarin 
puolesta toimittaa tilapäisten varastopaikkain tarkastukset. 

Rahatoimikamari valtuutt i3) johtaja I. Lindforsin ja kaupunginjohtaja 
A. Castrenin uudestaan ryhtymään valtion kanssa neuvotteluihin koko Viikin 
latokartanon hankkimisesta kaupungille. 

Maanmittausinsinööri J. M. Luukkosen kutsuttua asianosaiset koko-
ukseen, joka toukokuun 14 p:nä pidettäisiin Viikin latokartanon vuokra-
alueiden järjestelemiseksi, rahatoimikamari valitsi4) kaupungingeodeetti W. O. 
Lillen kaupungin edustajaksi mainittuun toimitukseen. Sittemmin tämä 
ilmoitti5), että vireille pantu kysymys kyseellisten vuokra-alueiden lunasta-
misesta oli rauennut, koska asianosaiset olivat jääneet saapumatta julistettuun 
kokoukseen. 

Kaupungingeodeetti W. O. Lille määrätt i in6) valvomaan kaupungin 
oikeutta siinä maanmittaustoimituksessa, joka toimitettaisiin Viikin lato-
kartanon kaupungille luovutettavilla alueilla. 

Koska Eknäsin tilan vuokraaja A. Wathen maaliskuun 14 p:nä tuli luo-
vuttamaan tilan kaupungille, rahatoimikamari valitsi7) lähtökatselmuksen 
toimittajiksi jäsenensä Levoniuksen sekä kaupunginagronoomi A. J. Tammi-
sen. Samoille henkilöille annettiin8) tehtäväksi toimittaa uusi lähtökatselmus 
Eknäsin tilalla sekä antaa ehdotus tilan hoidosta marraskuun 1 pistä lähtien 
ja kunnes se luovutettiin valtiolle. 

Kaupungingeodeetti W. O. Lille valittiin9) kaupungin edustajaksi pakko-
lunastuslautakuntaan valmistelemaan kysymystä kaupungin maan luovut-
tamisesta Imatran voimalaitoksen tarpeisiin. Rahatoimikamarin asiamies 
M. Wilskman valittiin valvomaan kaupungin etuja pakkolunastustoimituksessa. 

Köyhäinhoitolautakunnan sihteerin V. A. Eloniemen tehtyä selkoa siinä 
kokouksessa käydyistä neuvotteluista, jonka erinäisten Uudenmaan läänin 
kuntain edustajat olivat pitäneet tammikuun 10 p:nä valmistellakseen kysy-
mystä yhteisen pakkotyölaitoksen perustamisesta, ja kokouksen asetettua 
asiaa edelleen käsittelemään komitean, johon Helsingin kaupungilla oli oikeus 
valita kaksi jäsentä, kamari päätti *<>), ettei kaupungilla asian silloisessa vaiheessa 
ollut syytä ryhtyä yhteistoimintaan kyseellisten kuntien kanssa, minkä joh-
dosta kamari ei myöskään valinnut kaupungin puolesta edustajia mainittuun 
komiteaan. 

Luopuen edellä mainitusta päätöksestään kamari sittemmin va l i t s i u ) 
jäsenensä Halmeen ja sihteeri V. A. Eloniemen kaupungin edustajiksi mai-
nittuun komiteaan oikeuttamatta heitä kuitenkaan tekemään kaupunkia 
sitovia sopimuksia. 

Rkmrin pöytäk. 18 p. tammik. 95 § ja rkmrin jstn pöytäk. 3 p. helmik. 2,829 §. — 
2) Rkmrin pöytäk. 12 p. heinäk. 1,033 §. — 3) S:n 11 p. maalisk. 426 §; ks. tä tä kert. s. 20. 
— 4) Rkmrin jstn pöytäk. 29 p. huhtik. 4,029 §. — 5) S:n 27 p. toukok. 4,349 §. — 
6) Rkmrin pöytäk. 13 p. jouluk. 1,862 §. — 7) S:n 1 p. maalisk. 357 §; vrt. tä tä kert. s. 158. 
— 8) Rkmrin pöytäk. 25 p. lokak. 1,520 §. — 9) S:n 4 p. marrask. 1,603 §. — 10) S:n 21 p. 
tammik. 114 §. —- l r ) S:n 11 p. helmik. 237 §. 
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Tilintarkastus. Uimahalli osakeyhtiön tilien tarkastajaksi rahatoimi-
kamari valitsi1) pankinjohtaja E. H. Rydmanin. 

Neuvottelukunta obligatioasioita varten. Koska muutamat kaupunkia 
vastaan vireille pannut obligatioasioita koskevat oikeudenkäynnit olivat 
erittäin laajakantoisia ja melkoiset omaisuusarvot voivat olla niissä kyseessä, 
rahatoimikamari päät t i 2) asettaa neuvottelukunnan, jonka tuli seurata kyseel-
listen oikeudenkäyntien kulkua ja päättää tärkeimmistä prosessitoimista. 
Toimikuntaan valittiin kaupunginjohtaja Castrén puheenjohtajaksi sekä jäse-
net Levonius ja Rydman jäseniksi. 

Asetettuja komiteoja. Kaupunginvaltuuston päätöksen johdosta, joka 
koski Etu-Töölön uuden kaupunginasemakaavan ehdotuksen3) laatimista, 
rahatoimikamari päätti 4) asiaa tarkemmin valmistelemaan asettaa komitean, 
johon valittiin kanslianjohtaja J. W. Andersin puheenjohtajaksi sekä kamarin 
jäsenet Grotenfelt, Levonius ja Rydman. 

Kaupunginjohtaja Castrénille ja rahatoimenjohtaja Huplille annetti in5) 
tehtäväksi neuvotella johtaja L. Lerchen kuolinpesän kanssa sen omistaman 
Hakaniementorin varrella sijaitsevan tontin n:o 2 ostamisesta kaupungille. 

Kaupunginjohtaja Castrénille annett i in6) tehtäväksi neuvotella Kaisa-
niemenkadun tontin n:o 4 omistajan kanssa kadun laajentamiseen tarpeelli-
sen tontin osan luovuttamisesta. 

Rahatoimikamari antoi7) komitealle, johon kuuluivat kaupunginjohtaja 
Castrén, kamarin jäsenet Grotenfelt ja Halme, kaupungingeodeetti W. O. Lille, 
kaupunginasemakaava-arkkitehti B. Brunila ja kamarin sihteeri K. Hård af 
Segerstad, tehtäväksi vuonna 1928 myytäväksi tarjottavien tonttien luettelon 
laatimisen. 

Rahatoimikamari päätti 8) asettaa komitean tarkastamaan erään valtion 
komitean laatimaa ehdotusta kuntain raha-asiain hallinnon järjestämisestä. 
Komitean puheenjohtajaksi valittiin kamarin jäsen Estlander ja jäseniksi 
kaupunginkamreeri P. J. Björk ja kamarin jäsen Halme. 

Kamari päät t i 9 ) asettaa komitean laatimaan ehdotusta rahatoimikont-
torin uudestaanjärjestelyn johdosta tarpeellisiksi kamarin johto- ja ohjesään-
töjen muutoksiksi ja valitsi sen jäseniksi kamarin jäsenet Levoniuksen ja 
Estlanderin sekä kaupunginkamreeri P. J. Björkin, joista ensinmainitun tuli 
toimia puheenjohtajana. 

Koska komitea, joka oli asetettu valmistelemaan kysymystä kaupungin 
virastojen yhteisostoista, ei ollut antanut siltä pyydettyä ehdotusta, kamari 
päät t i 1 0 ) asettaa uuden komitean, johon valittiin kamarin jäsen Estlander 
puheenjohtajaksi sekä sairaalatarkastaja G. Palander ja kaasulaitoksen toi-
mitusjohtaja H. Sahlberg jäseniksi. 

Rahatoimikamari päät t i1 1) asettaa komitean, jonka tuli laatia ja lähettää 
kamarille ehdotuksia uusien uimahuoneiden rakentamiseksi ja uimapaikkain 
järjestämiseksi kaupunkiin. Kamarin kehoituksesta seuraavat lautakunnat 
ja hallitukset sittemmin valitsivat12) jokainen yhden jäsenen komiteaan, nim. 
kaupungin yleisten töiden hallitus rakennuskonttorin satamaosaston päällikön 
S. Randelinin, satamahallitus satamakapteeni A. Lindforsin, terveyden-
hoitolautakunta ens. kaupunginlääkärin F. Hisingerin ja urheilulautakunta 

Rkmrin pyötäk. 1 p. maalisk. 337 §; ks. tä tä kert. s. 47. — 2) Rkmrin pöytäk. 22 p. 
maalisk. 478 §. — 3) Ks. v:n 1926 kert. s. 3. — 4) Rkmrin pöytäk. 4 p. tammik. 24 §. — 
) S:n 23 p. jouluk. 1,928 §. — 6) S:n 7 p. lokak. 1,410 §. — 7) S:n 28 p. lokak. 1,554 §. — 
) S:n 25 p. lokak. 1,516 §. — 9) S:n 28 p. lokak. 1,540 §. — 10) S:n 27 p. svvsk. 1,343 §. — 
*) S:n 13 p. syysk. 1,277 §. — 12) S:n 18 p. lokak. 1,479 §. 
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jäsenensä V. Lähteisen. Kamari valitsi komiteaan jäsenensä Estlanderin ja 
Halmeen, joista ensinmainitun tuli toimia puheenjohtajana. 

Rahatoimikamari pää t t i 1 ) asettaa komitean Merisataman varastopaik-
koja järjestelemään ja valitsi2) siihen puolestaan jäsenensä Kaupin, jonka tuli 
toimia puheenjohtajana. Kaupungin yleisten töiden hallitusta edusti komite-
assa rakennuskonttorin satamaosaston työpäällikkö S. Randelin ja satama-
haJlitusta satamakapteeni A. Lindfors. 

Rahatoimikamari pää t t i 3 ) asettaa komitean uuden kappaletavara-aseman 
liikennöimiskysymystä valmistelemaan ja valitsi puolestaan komitean puheen-
johtajaksi jäsenensä Kaupin ja jäseneksi johtaja T. Salmion. Rautatiehalli tusta, 
satamahalli tusta ja kaupungin yleisten töiden hallitusta oli kutakin kehoi-
te t tava valitsemaan yksi jäsen komiteaan. 

Asetet t i in 4) komitea selvittelemään kysymystä, voisiko kaupungille 
tulevien maksujen kanto tapahtua tullinkannon yhteydessä. Kamari valitsi4) 
puolestaan jäsenensä Kaupin puheenjohtajaksi ja kaupunginkamreeri P. J . 
Björkin jäseneksi tähän komiteaan sekä kehoitti tullihallitusta, satama-
hallitusta ja Helsingin makasiiniosakeyhtiötä kutakin valitsemaan siihen 
yhden jäsenen. 

Tarkastamaan satamahallituksen laatimaa satamaviranomaisten johto-
ja ohjesääntöehdotusta rahatoimikamari aset t i 5 ) komitean, johon tulivat 
jäsen Estlander ja sihteeri A. Blomberg. 

Rahatoimikamari aset t i 6) komitean, jonka tuli määrätä kaupungin 
satama-alueiden maara ja t ja valitsi sen puheenjohtajaksi kaupunginjohtaja 
Castrenin ja jäseniksi kaupungin yleisten töiden hallituksen puheenjohtajan 
E. Moringin, satamahallituksen varapuheenjohtajan H. Ramsayn sekä ka-
marin jäsenet Estlanderin ja Halmeen. 

Rahatoimikamari aset t i 7) komitean valmistelemaan kysymystä kau-
pungin katujen päällystämisestä sekä laatimaan t ä t ä koskevaa yksityis-
kohtaista ehdotusta, ja valitsi puolestaan t ämän komitean puheenjohtajaksi 
kaupunginjohtaja Castrenin ja jäseniksi kamarin jäsenet Estlanderin ja Virran 
sekä kehoitti maistraatt ia ja kaupunginvaltuuston liikenteenjärjestelykomi-
teaa valitsemaan siihen edustajansa. 

Valmistelemaan vireille pantua kysymystä ammatt ival innan neuvonnan 
järjestämisestä rahatoimikamari pää t t i 8 ) asettaa komitean, johon valittiin 
kunnallisneuvos V. von Wright puheenjohtajaksi, kansakoulutarkastaja M. 
Pesonen, lastensuojelulautakunnan toimitusjohtaja R. Liukkonen, taide-
teollisuuskeskuskoulun johtaja arkkitehti W. von Essen ja kir jal taja V. Mik-
kola. 

Suomen karjakeskuksen r. 1. anottua, että Sörnäsin sivuradan alitse 
vievä tie levennettäisiin, rahatoimikamari pää t t i 9 ) ehdottaa rautatiehalli-
tukselle, et tä kysymystä pohtimaan asetettaisiin neuvottelukunta, johon 
kuuluisi sekä valtion et tä kaupungin edustajia, minkä ohessa kamari valitsi 
kaupungin edustajiksi kaupunginjohtaja Castrenin ja kanslianjohtaja Ander-
sinin. Rakennuskonttorille annettiin 9) tehtäväksi hankkia ta rv i t tava t tilasto-
tiedot kyseellisen tien liikenteestä. 

Valmistelemaan kysymystä maidontarkastuksen kunnallistamisesta raha-
toimikamari aset t i1 0) komitean ja valitsi sen puheenjohtajaksi jäsenensä Levo-

Rkmrin pöytäk. 18 p. lokak. 1,481 §. — 2) S:n 8 p. marrask. 1,639 §. — 3) S:n 21 
p. lokak. 1,495 §. — 4) S:n 30 p. jouluk. 1,964 §. — 5) S:n 4 p. maalisk. 370 §. — 6) S:n 
19 p. heinäk. 1,061 §. — "') S:n 12 p. heinäk. 1,037 §. — 8) S:n 29 p. maalisk. 515 §. — 
9) S:n 3 p. toukok. 679 §. — 10) S;n 25 p. helmik. 321 §. 
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niuksen ja sihteeriksi sihteerinsä A. Blombergin; jäseneksi terveydenhoitolauta-
kunta valitsi kaupungineläinlääkäri V. Ehrströmin, Voinvientiosuusliike 
Valio johtaja S. Salomaan, Osuusliike Elanto johtaja A. Timosen, Maanvilje-
lijäin maitokeskusliike osakeyhtiö agronoomi C. Neoviuksen ja Kulutusmaidon-
tuot ta ja in liitto filosofiantohtori J . Jänneksen, kun taas Helsingin maito-
kauppiasyhdistys Lacta kehoituksesta huolimatta laiminlöi edustajan valitsemi-
sen komiteaan. 

Saadakseen aikaan yhteistoimintaa niiden komiteain kesken, joista toisen 
rahatoimikamari oli aset tanut valmistelemaan kysymystä lastenkodin perusta-
misesta, toisen terveydenhoitolautakunta käsittelemään kysymystä kodin 
aikaansaamisesta terveille lapsille, joiden kodeissa joku vanhemmista poti 
tuberkuloosia, rahatoimikamari pää t t i 1 ) valita ensiksi mainit tuun komiteaan 
jäseniksi ens. kaupunginlääkärin F. Hisingerin ja aluelääkäri H. Sundeliuksen, 
jotka olivat viimeksimainitunkin komitean jäseniä. 

Rahatoimikamarin edustajaksi siihen komiteaan, joka oli suunniteltu ase-
tettavaksi valmistelemaan kysymystä kaupungin ja valtion välisestä yhteis-
toiminnasta uusia sairaaloita perustettaessa, rahatoimikamari valitsi2) jäse-
nensä Grotenf eitin. 

Antamaan lausuntoa niistä muistutuksista, jotka revisionikonttori oli 
lausunut köyhäinhoitolautakunnan lokakuun 4 p:nä 1926 tekemän päätöksen 
johdosta, että erinäiset saatavat jätettäisiin varsinaisen kirjanpidon ulko-
puolelle, rahatoimikamari päätti 3) asettaa komitean, johon tulivat jäseniksi 
köyhäinhoidon toimitusjohtaja H. Myhrberg, kamarin jäsen Rydman, kau-
punginkamreeri P. J . Björk, kaupunginreviisori G. Winter ja kamarin sihteeri 
A. Blomberg. Sittemmin kaupunginreviisori G. Winter vapautet t i in 4 ) jäse-
nyydestä. 

Kaupunginvaltuuston päätöksen johdosta, että pantaisiin toimeen tu t -
kimus kansakoulujen aiheuttamien menojen supistamismahdollisuuksista5), 
rahatoimikamari pää t t i 6 ) asettaa asiaa valmistelemaan komitean, johon 
kamari valitsi puheenjohtajaksi yliopettaja L. Pohjalan ja jäseniksi kamarin 
jäsenet Rydmanin ja Virran sekä suomen- ja ruotsinkielisten kansakoulujen 
johtokunnat kansakoulujen taloudenhoitajat S. Ojanteen ja A. Mickwitzin. 

Puhtaanapitohallituksen lähettämää puhtaanapitosääntöehdotusta tar-
kastamaan rahatoimikamari pää t t i 7 ) asettaa komitean, johon kamari valitsi 
jäsenensä Rydmanin puheenjohtajaksi sekä johtaja K. R. Heinosen jäseneksi, 
minkä ohessa terveydenhoitolautakunta valitsi jäseneksi ens. kaupunginlää-
kärin F. Hisingerin ja Helsingin talonomistajayhdistys talonomistaja J . 
Koskisen. Jäsen Rydman vapaute t t i in 8 ) sittemmin komitean jäsenyydestä, 
ja hänen sijaansa tuli jäsen Kauppi. 

Sen komitean jäseneksi, joka oli asetettu valmistelemaan kysymystä 
puhtaanapitolaitoksen keräämien jätteiden käyttämisestä, vali t t i in9) johtaja 
J . Sjöholmin sijaan insinööri E. Rosenbröijer. 

Sen toimikunnan jäseniksi, jonka lähinnä tuli johtaa naisten työtupain 
järjestämiä talouskursseja, rahatoimikamari val i t s i l 0 ) osastonjohtajatar A. 
Bruunin, opet ta ja tar H. Parkkosen, kunnan työväenasuntojen ent. emän-
nöitsijän L. Saarikiven ja vapaaherratar I. Yrjö-Koskisen. 

x) Rkmrin pöytäk. 25 p. tammik. 119 §; ks. v:n 1924 kert. s. 285 ja v:n 1927 kert. 
s. 122. — 2) Rkmrin pöytäk. 25 p. tammik. 121 §. — 3) S:n 21 p. tammik. 101 §. — 
4) S:n 4 p. helmik. 198 §. — 5) Ks. v:n 1926 kert. s. 106. — 6) Rkmrin pöytäk. 4 p. tam-
mik. 21 § sekä rkmrin jstn pöytäk. 17 p. helmik. 3,000 ja 3,003 §. — 7) Rkmrin pöytäk. 5 
p. huhtik. 552 §. — 8) S:n 15 p. marrask. 1,664 §. — 9) S:n 28 p. tammik. 144 §. — 10) S;n 
11 p. helmik. 256 a §. 
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Asetett i in1) komitea selvittelemään kysymystä siitä, mitä periaatteita 
oli noudatet tava myönnettäessä lupia radioantennien asettamiseen, ja raha-
toimikamari valitsi2) puolestaan kanslianjohtaja J . W. Andersinin komitean 
puheenjohtajaksi. 

Vapautus komiteain jäsenyydestä. Neiti M. Sillanpään anomukseen, että 
hänet vapautettaisiin naisten työlaitoksen perustamiskysymystä valmistele-
van komitean puheenjohtajan toimesta, myönnytt i in 3 ) , ja hänen sijaansa 
valittiin puheenjohtajaksi yli tarkastaja J . Markelin-Svensson. 

Johta ja W. A. Lavonius vapaute t t i in 4 ) anomuksestaan sen komitean 
jäsenyydestä, joka oli asetettu valmistelemaan kysymystä köyhäinhoidon 
menojen supistamisesta; hänen sijaansa valittiin jäseneksi kamarin jäsen 
Kauppi. 

Kamarin ent. jäsenen Heinosen sijaan, joka oli nimitet ty hallituksen 
jäseneksi, vali t t i in5) jäsen Rydman sen komitean jäseneksi, jolle oli annettu 
tehtäväksi valmistella kysymystä ammattikoulutalon rakentamisesta. 

Evätty vapautusanomus. Rahatoimikamari epäsi6) arkkitehti K. Härd 
af Segerstadin tekemän anomuksen, että hänet vapautettaisiin tuberkuloosi-
sairaalan rakennustoimikunnasta. 

Näyteikkunain valaistuskilpailu. Sähkölaitoksen ehdotettua, että kau-
punki olisi edustettuna siinä komiteassa, jolle oli uskottu laitoksen aloitteesta 
päätetyn ja syyskuussa pidettävään n. s. kotimaiseen viikkoon yhdistetyn 
liike- ja myymäläikkunain valaistuskilpailun järjestäminen, rahatoimikamari 
antoi sähkölaitokselle tehtäväksi 7) edustaa kaupunkia mainitussa komiteassa. 

Kaupungin viemäriolojen järjestely. Rahatoimikamari pää t t i 8 ) kehoittaa 
johtaja G. K. Bergmania lausumaan mielipiteensä rakennuskonttorin laati-
masta kaupungin viemäriolojen järjestelyehdotuksesta sekä ehdottamaan 
jonkun pätevän ruotsinmaalaisen henkilön, jolta niinikään pyydettäisiin lau-
sunto. Johta ja Rergmanin neuvosta kamari sittemmin kään ty i 9 )insinööri W. 
von Greyerzin puoleen pyytäen häneltä lausuntoa kyseellisestä ehdotuksesta. 

Likaveden puhdistuslaitos. Edelleen kamari tiedusteli1 0) johtaja Bergmanin 
ja insinööri von Greyerzin mielipidettä siitä, mihin paikkaan Liisantorin 
seutuville suunniteltu likavedenpuhdistusasema sopivimmin oli sijoitettava. 

Jäsenten valitseminen asunto-osakeyhtiöiden ja -osuuskuntain johtokuntiin. 
Rahatoimikamari valitsi alla luetelluissa tapauksissa seuraavat henkilöt 
yleishyödyllisten asunto-osakeyhtiöitten ja -osuuskuntain johtokuntiin: 

Asunto-osakeyhtiö Stenbäckinkatu 18— 20:n: opet ta jatar J . Poijärven 
ja filosofianmaisteri V. Kaukorannan n ) ; 

Aktiebolaget Tjänstemannabostäder — Yirkamiesasuntoja osakeyhtiön: 
kamarin jäsenen Estlanderin, sosialilautakunnan sihteerin A. Erikssonin ja 
kamarin sihteerin A. Blombergin12); 

Asunto-osakeyhtiö Sturen: kanslianjohtaja J . W. Andersinin, sosialilauta-
kunnan sihteerin A. Erikssonin ja kamarin sihteerin A. Blombergin sekä 
varalle sihteeri A. Ervastin ja kaupunginasemakaava-arkkitehti B. Brunilan13); 

Helsingin kaupungin rakennusosakeyhtiön n:o 3: kamarin sihteerin A. 
Blombergin, sosialilautakunnan sihteerin A. Erikssonin, kunnallisen keskus-

!) Rkmrin poytåk. 25 p. marrask. 1,730 §. — 2) S:n 16 p. jouluk. 1,877 §. — 3) S:n 
11 p. tammik. 45 §. — 4) S:n 28 p. tammik. 160 §; ks. v:n 1926 kert. s. 227. — 5) Rkmrin 
poytåk. 1 p. helmik. 166 §. — 6) S:n 7 p. kesåk. 903 § ja 14 p. kesåk. 939 §. — 7) Rkm-
rin jstn poytåk. 27 p. tammik. 2,790 §. — 8) Rkmrin poytåk. 30 p. elok. 1,200 §. — 9) S:n 
13 p. syysk. 1,247 §. — 10) S:n 25 p. lokak. 1,515 §. — n ) Rkmrin jstn poytåk. 7 p. tam-
mik. 2,557 §. — 12) S:n 10 p. helmik. 2,966 §. — 1S) Rkmrin poytåk.15 p. helmik. 268 §. 
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toimiston johtajan Y. Harvian, arkkitehti A. Toivosen, työnvälitysneuvoja 
T. Uskin ja kamarin jäsenen Virran väliaikaiseksi johtokunnaksi1); 

Helsingin kaupungin rakennusosakeyhtiön nro 3: kamarin sihteerin A. 
Blombergin, sösialilautakunnan sihteerin A. Erikssonin, johtaja Y. Harvian s 
kamarin jäsenen Kaupin ja työnvälitysneuvoja T. Uskin sekä varalle kaupun-
ginasemakaava-arkkitehti B. Brunilan, kamarin sihteerin A. Ervastin ja 
kamarin jäsenen Virran 2); 

Asunto-osakeyhtiö Hauhon r. 1.: kunnan työnväenasuntojen isännöitsijän 
G. V. Karhumaan, sösialilautakunnan sihteerin A. Erikssonin ja johtaja 
K. R. Heinosen sekä varalle kamarin sihteerin A. Blombergin ja kamarin 
jäsenen Rydmanin 3); 

Vallilan asunto-osuuskunnan r. 1.: kamarin jäsenen Halmeen, kamarin 
sihteerin A. Blombergin ja sösialilautakunnan sihteerin A. Erikssonin sekä 
varalle kamarin sihteerin A. Ervastin ja kamarin jäsenen Virran 4); 

Asunto-osuuskunta Kävyn r. 1.: sösialilautakunnan sihteerin A. Erikssonin, 
arkkitehti A. Toivosen ja toimit taja R. Tuhtin sekä varalle notaari G. Brothe-
ruksen ja kamarin jäsenen Halmeen 5); 

Asunto-osuuskunta Voiton r. 1.: sösialilautakunnan sihteerin A. Eriks-
sonin, kamarin sihteerin A. Ervastin ja kamarin jäsenen Halmeen sekä varalle 
kamarin sihteerin A. Blombergin ja jäsenen Virran 6); 

Asunto-osuuskunta Käpylän r. 1.: sösialilautakunnan sihteerin A. Eriks-
sonin, kamarin sihteerin A. Ervastin, isännöitsijä E. Kortti lan ja arkkitehti V. 
Määtän sekä varalle kamarin sihteerin A. Blombergin ja kamarin jäsenen 
Halmeen 7); 

Asunto-osuuskunta Haavan r. 1.: sösialilautakunnan sihteerin A. Eriks-
sonin, kamarin sihteerin A. Ervastin ja arkkitehti V. Määtän sekä varajäse-
niksi kamarin sihteerin A. Blombergin ja jäsenen Halmeen 8); 

Asunto-osuuskunta Vallilan r. 1.: kamarin sihteerin A. Blombergin, kau-
punginasemakaava-arkkitehti B. Brunilan, sösialilautakunnan sihteerin A. 
Erikssonin ja kamarin jäsenen Halmeen sekä varajäseniksi kamarin sihteerin 
A. Ervastin ja sösialilautakunnan avustavan sihteerin A. G. Warosen 9); 

Oma-asunto-osakeyhtiön: kamarin sihteerin A. Blombergin, sösialilau-
takunnan sihteerin A. Erikssonin ja kamarin jäsenen Halmeen sekä varalle 
kamarin sihteerin A. Ervastin ja kamarin jäsenen Virran1 0); 

Helsingin kaupungin rakennusosakeyhtiön n:o 1: kamarin sihteerin A. 
Blombergin, sösialilautakunnan sihteerin A. Erikssonin ja johtaja K. R. Heino-
sen sekä varalle kaupunginasemakaava-arkkitehti B. Brunilan ja kunnan työ-
väenasuntojen isännöitsijän G. V. Karhumaan n ) ; 

Asunto-osakeyhtiö Aidon: kanslianjohtaja J . W. Andersinin, sösialilauta-
kunnan sihteerin A. Erikssonin ja arkkitehti A. Nybergin sekä varalle kamarin 
sihteerin A. Ervastin ja johtaja K. R. Heinosen 12); 

Helsingin kaupungin rakennusosakeyhtiön n:o 2: kanslianjohtaja J . W. 
Andersinin, kamarin sihteerin A. Blombergin, sösialilautakunnan sihteerin 
A. Erikssonin, johtaja K. R. Heinosen ja kamarin jäsenen Kaupin sekä varalle 
kaupunginasemakaava-arkkitehti B. Brunilan, kamarin sihteerin A. Ervastin 
ja kunnan työväenasuntojen isännöitsijän G. W. Karhumaan 1 3 ) ; 

Rkmrin pöytäk. 8 p. huhtik. 588 §. — 2) S:n 22 p. marrask. 1,718 § ja rkmrin jstn 
pöytäk. 23 p. marrask. 6,972 §. — ») Rkmrin pöytäk. 29 p. huhtik. 671 §. — 4 ) Rkmrin jstn 
pöytäk. 5 p. toukok. 4,119 §. — 5) S:n 2 p. elok. 5,296 §. — 6) S:n 21 p. syysk. 5,923 §. 
— 7) S:n 12 p. lokak. 6,271 §. — 8) S:n 12 p. lokak. 6,272 §. — 9) S:n 12 p. lokak. 6,275 §. 
— 10) Rkmrin pöytäk. 4 p. marrask. 1,600 §. — S:n 8 p. marrask. 1,636 §. — 12) S:n 
22 p. marrask. 1,711 §. — 13) S:n 22 p. marrask. 1,715 §. 
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A s u n t o - o s a k e y h t i ö T y y n i n r. 1.: k a m a r i n s ih tee r in A. B l o m b e r g i n , sosiali-
l a u t a k u n n a n s ih tee r in A. E r i k s s o n i n ja k a m a r i n j ä s enen V i r r a n sekä va ra l l e 
k a m a r i n s ih tee r in A. E r v a s t i n ja a s i amies M. W i l s k m a n i n sekä 

A s u n t o - o s u u s k u n t a P o i s t o n r. 1.: k a m a r i n s ih tee r in A. B l o m b e r g i n , sosiali-
l a u t a k u n n a n s ih tee r in A. E r i k s s o n i n j a k a m a r i n j ä s enen H a l m e e n sekä vara l l e 
j o h t a j a K . R . H e i n o s e n ja h e r r a N . K r i s t o f f e r s s o n i n 2). 

P a i n a t u s t ö i d e n v a l v o j a n vä l i t ykse l l ä s u o r i t e t t i i n v u o n n a 1927 s e u r a a v a t 
p a i n a t u s - j a s i d o n t a t y ö t , j o iden k u s t a n n u k s e t n o u s i v a t a l l ao levassa t a u l u k o s s a 
m a i n i t t u i h i n m ä ä r i i n : 

L a u t a k u n t a tai v i ras to , 
j o n k a l a s k u u n työ 

suor i te t t i in . 

Lomakkeet. 

Eri 
lajeja. 

Yhteensä 
kpl. 

Muut 
painatustyöt. 

Eri 
lajeja. 

Yhteensä 
kpl. 

Painatus-1 Sidonta-
kulut. kulut. Yhteensä, 

Smk. 

Maist raa t t i 
Raas tuvano ikeus 
E n s i m m ä i s e n k a u p u n -

g invoud in kon t to r i . . 
Toisen k a u p u n g i n v o u d i n 

kon t to r i 
Rikos tuomioiden toi-

meenpan i j an kon t to r i 
Raa t ihuoneen a rk i s to . . 
K a u p u n g i n v a l t u u s t o n 

kans l ia 
Raha to imikamar in kans-

lia 
Raha to imikamar in asia-

miesosas to 
Raha to imikon t to r i 
Sa tamahal l i tus ja sen 

alaiset la i tokset 
Ti las tokont tor i 
Työnvä l i tys to imis to . . . . 
Vero tus va lmis t e lukun ta 
Terveydenhoi to lau ta -

k u n t a ja sen alaiset 
la i tokset 

Sairaala t ja sa i raala in 
t i l iv i ras to 

Köyhä inho i to l au t akun ta 
ja sen alaiset la i tokset 

Las t ensuo j e lu l au t akun ta 
Suomenkie l ise t kansa-

kou lu t 
Ruots inkie l ise t kansa 

koulu t 
Muut ope tus la i tokse t 
Kansan la s t en t a rha t . 
K a u p u n g i n k i r j a s t o . 

Siir to 

67 

68 

11 

46 

17 

5 

30 

9 
58 

28 
12 
17 
37 

93 

25 

61 
56 

25 

4 
20 
11 
44 

135,600 
88,950 

41,600 

379,650 

60,000 

7,700 

26,430 

2,750 
675,900 

279,400 
25,100 

130,000 
462,150 

161,110 

130,000 

172,000 
60,000 

51,910 

9,500 
10,220 

5,950 
301,830 

40 

87 

19 
1 

744 3,217,750 

12,280 

23,850 

650 

11,460 
200 

33,946 
32,628 

4,215 
7,510 

38,161 
40,138 

5,115 — 5,115 

36,920 2,208 39,128 

10,393 1,840 
20,153 

12,233 
20,153 

114,351 — 114,351 

') 317,341 7,659 325,000 

2,820 
86,692 

1,221 
11,554 

4,041 
98,246 

18,557 
320,727 

11,481 
70,259 

305 
10,180 

18,825 

18,862 
330,907 

11,481 
89,084 

275 
150 

500 

225 
2,750 

9,135 

21.944 

18.945 

20,851 
10,171 

7,968 

2,076 
7,826 
2,078 

60,040 

4,004 

8,338 

260 

115 

195,399 

*) Rkmrin pöytäk. 29 p. marrask. 1,759 
sisältyy kuvalaattojen hankinnasta johtuneet 

165 61,475 1,213,129 293,786 1,506,915 

l — 2) S : n 1 6 p< jouluk. 1,875 §. — 3) Tähän 
kustannukset 11,484:66 markkaa. 
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Siirto 
Kaupunginmuseo 
Vesijohtolaitos 
Kaasulaitos 
Sähkölaitos 
Rakennuskonttori 
Puhtaanapitolaitos . . . . 
Kansanpuistot 
Muut lautakunnat ja 

laitokset 

744 3,217,750 

46 223,350 
92; 864,960 

1351,597,140 
29 60,850 

7 123,000 
38 821,700 

40 362,690 
Yhteensä| l,13l|7,271,440 

165 
3 
1 
1 
1 

61,475 
1,800 

350 
350 
350 

1711 64,325 

1,213,129 
11,146 
34,046 
63,677 

116,144 
12,102 
8,892 

15,218 

30,303 
1,504,657 

293,786 

3,792 
2,762 

18,408 
5,358 
1,105 

1,084 
326,295 

1,506,915 
11,146 
37,838 
66,439 

134,5521 
17,460 j 
9,997! 

15,218! 

31,387! 
1,830,952 

Edellä oleviin lukuihin eivät vielä sisälly kaupungin kaikki painatus- ja 
sidontatyöt, sillä osa kaupungin laitoksista ei ole t i lannut töitään painatus-
töiden valvojan välityksellä. Sitävastoin sisältyy niihin jokin määrä töitä, 
kuten säilytyskansien y. m. s. hankinta, jotka kernaammin voitaneen lukea 
1927 konttoritarpeisiin kuuluviksi. 

Alentamalla aikaisemmin eri painatus- ja sidontatöistä suoritettuja 
yksikköhintoja onnistui kaupungin painatustöiden valvojan vuonna 1927 säästää 
95,817: 34 markkaa. 

Painatustöiden valvojan aloitteesta tehtiin Sanomalehtien ilmoitustoimis-
ton kanssa ilmoituksia koskeva sopimus, jonka mukaan toimiston sanoma-
lehtiin välit tämistä kaupungin ilmoituksista myönnetti in 7 °/0:n alennus. 
Tämä alennus teki kertomusvuonna 16,286: 78 markkaa. 

Kunnall. kert. 1927. 34 


