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kullekin, jolloin avustuksen myöntäminen 18 henkilön osalta uskottiin 
Rouvasväenyhdistykselle. 

Leskirouva B. von Fieandt oikeutettiin1) myöskin vuonna 1929 saamaan 
10,000 markan avustus Gunnar Hjeitin rahastosta. 

C. Muut asiat. 
Rahatoimikamarin kokoukset ij. m. Rahatoimikamari päätt i2): 
1) että kamarin varsinaiset kokoukset kertomusvuonna pidettäisiin tiis-

taisin klo 19 ja perjantaisin klo 15 tai pyhän sattuessa lähinnä seuraavana 
arkipäivänä samaan aikaan, lauantaisin kuitenkin klo 14; 

2) että kamarin jaosto kokoontuisi keskiviikkoisin klo 15, mutta että 
asianomaisilla jaostoilla olisi oikeus toisinkin sopia kokouspäivästä ja -ajasta; 

3) että jaoston kokoonpano olisi seuraava: tammi—huhtikuussa herrat 
Estlander ja Halme, touko-elokuussa herrat Leopold ja Virta sekä syys— 
joulukuussa herrat Levonius ja von Frenckell; herra Estlanderin varamie-
henä toimisi herra Leopold, herra Halmeen herra Virta, herra Leopoldin herra 
Levonius, herra Virran herra von Frenckell, herra Levoniuksen herra Estlander 
ja herra von Frenckellin varamieh.enä herra Halme; 

4) että kansanpuistojen jaostoon kuuluisivat samat jäsenet kuin vuonna 
1928; 

5) että kaupunginjohtajat ja sihteerit olisivat yleisön tavattavissa klo 
13—15 sekä asiamies ja notaarit klo 10—15; samoinkuin 

6) että rahatoimikamarin ja -konttorin tiedonannot ja ilmoitukset Sano-
malehtien ilmoitustoimiston välityksellä julkaistaisiin sanomalehdissä Arbe-
tarbladet, Helsingin sanomat, Hufvudstadsbladet, Suomen sosialidemokraatti 
ja Uusi Suomi. 

Syyskuun -1 p:stä marraskuun 15 p:ään kamarin perjantaikokoukset 
pidettiin 3) klo 16. 

Kaupunginkassan vuosineljännestarkastuksissa tul i4) kaupunginjohta-
jan olla saapuvilla rahatoimikamarin edustajana. 

Rahatoimikamarille asetetut laskut tul i 5) kanslianjohtajan ja hänen 
ollessaan estyneenä rahatoimen johtajan hyväksyä. Kamarille osoitetut 
tavalliset kirjeet tul i 6) notaari G. Brotheruksen ottaa vastaan, avata ja jakaa 
asianomaisille virkamiehille, kun taas kir jatut ja vakuutetut lähetykset sekä 
postiosoitukset oli otettava vastaan ja kuitattava rahatoimikonttorissa eri-
koisen valtakirjan nojalla, jossa menettelytapa oli määrätty. 

Kansanpuistojen valvojalla tuli7) olla vastaanotto yleisölle rahatoimi-
kamarin kansliassa joka arkitiistai ja -perjantai klo 14—15. 

Pääsiäislauantaina maaliskuun 30 p:nä oli8) kaikki rahatoimikamarin 
alaiset virastot pidettävä suljettuina. 

Kesäaika kaupungin virastoissa. Rahatoimikonttori oikeutettiin9) myös-
kin kesällä 1929 ottamaan käytäntöön n. s. kesäaika10), jota oli sovellettava 
kesäkuun 1 p:stä lähtien ja kunnes kunnallisverojen kanto alkoi elokuussa. 

!) Rkmrin pöytäk. 3 p. jouluk. 2,290 §; vrt. v:n 1928 kert. s. 262. — 2) Rkmrin pöytäk. 
4 p. tammik. 1 §. — 3 ) S:n 3 p. syysk. 1,529 § ja 15 p. marrask. 2,100 §. — 4) S:n 4 p. tammik. 
2 §. —·5) S:n 4 p. tammik. 3 §. — 6) S:n 16 p. lokak. 1,851 §. — 7) Rkmrin jstn pöytäk. 19 p. 
helmik. 3,495 §. — 8 ) Rkmrin pöytäk. 26 p. maaiisk. 614 §. —-9) S:n 31 p. toukok.'l,067 §. — 
10) Ks. v:n 1928 kert. s. 263. 
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Verotusvalmistelukunnan virka-ajan tuli1) kesä-, heinä- ja elokuussa 
olla klo 9—15.15 paitsi lauantaisin ja pyhäin aattoina, jolloin se oli klo 9—13.15. 

Kunnallishallinto ja sanomalehdistö. Rahatoimikamari päät t i 2 ) , et tä 
ainoastaan rahatoimenjohtaja sai antaa sanomalehdistölle kaupungin raha-
asioita koskevia t ietoja sekä et tä rahatoimikamarissa vireillä olevista asioista 
ei saanut antaa t ietoja, ennenkuin ne oli lopullisesti ratkaistu. 

Kamarin notaari t velvoitettiin 3) seuraamaan paikkakunnan sanomaleh-
distössä esiintyviä lausuntoja, jotka tavalla tai toisella koskivat kunnallis-
hallintoa, sekä antamaan niistä tieto jollekulle kaupunginjohtaj ista tarpeel-
lisiin toimenpiteisiin ryhtymistä varten. 

Tontinrajain korkeusmääräykset. Rahatoimikamari pää t t i 4 ) ehdottaa 
maistraatille, e t tä korttelien n:ot 448 ja 522 tontinrajojen korkeusasemia 
koskeva ehdotus vahvistettaisiin. 

Kaupungin saatavien periminen. Rahatoimikonttori velvoitettiin 5), milloin 
erääntynyt tä määrää ei ollut suoritettu vahvistet tuna kantoaikana, postitse 
velkomaan asianomaiselta peri t tävä määrä sekä ilmoittamaan velalliselle, et tä 
ellei suoritus t apah tunut kirjelmässä mainit tuna määräpäivänä, asia heti jätet-
täisiin asiamiehelle oikeudellisia toimenpiteitä varten. Ellei kehoitusta nouda-
t e t tu , tuli rahatoimikonttorin heti lähettää asia asiamiehelle, jonka viipy-
m ä t t ä tuli haasta t taa asianomainen. 

Rahatoimikonttorin työmenetelmät. Rahatoimikonttorin kirjanpito-osaston 
työmenetelmistä rahatoimikamari pää t t i 6 ) : 

e t tä kirjanpidossa mikäli mahdollista oli käyte t tävä koneita ja kir ja t ja 
kaavakkeet muute t tava konetyöhön soveltuviksi; 

e t tä varsinaiset kir janpitokir jat olivat kassakirja, memoriaali, jaoittelu-
pääkir ja , yleispääkirjanmemoriaali ja yleispääkirja; 

e t tä hyväksytyt laskut oli k i r ja t tava kirjanpitokoneella jaoittelupää-
kirjan asianomaisille tililehdille ja samalla päivittäin pääte t tävään maksu-
määräysluettelo-nimiseen memoriaaliin, jonka loppusumma oli merkit tävä 
jaoittelupääkirjaan maksumääräysten tilin hyväksi; muut memoriaalierät 
oli k i r ja t tava kirjanpitokoneella jaoittelupääkirjaan ja samalla varsinaiseen 
memoriaaliin; 

e t tä maksetut laskut samaten kuin aikaisemmin oli merki t tävä koneella 
kir joi tet tuun kassatodisteluetteloon, jonka loppusumma oli merkit tävä 
sidottuun, käsin kir joi tet tuun kassakirjaan, sekä kirjanpitokoneella jaoittelu-
pääkir jaan maksumääräystilin veloitukseksi ja kassatilin hyvitykseksi. 

e t tä tulot oli k i r ja t tava kirjanpitokoneella jaoittelupääkirjaan ja samalla 
päivittäin pääte t tävään kassapäiväkirjaan, jonka loppusumma oli merkit tävä 
jaoit telupääkirjan kassatilin veloitukseksi; et tä kassapäiväkirjan loppusumma 
oli merkit tävä edellä mainit tuun sidottuun kassakirjaan ja et tä jaoittelu-
pääkirjasta määräaikoina oli lähetet tävä asianomaisille virastoille h.iilipaperi-
jäljennökset, jotka otettiin merkittäessä erät pääkirjaan; 

e t tä kuukausibilanssit oli tehtävä kirjanpitokoneella; 
et tä yleispääkirja oli pidettävä siten, et tä paitsi tilien avaus- ja päätös-

vientejä siihen kullekin tilille oli vietävä koko vuoden t i l i tapahtumat yhtenä 
ainoana debet- ja kredit-vientinä; 

e t tä kassakladi oli kir joi tet tava kosmoskynällä; 
e t tä italialaismallinen kassakirja oli vaihdettava sarekekassakirjaan; 

Rkmrin pöytäk. 4 p. kesäk. 1,100 §. —2) S:n 8 p. tammik. 50 §. — 3) S:n 7 p. toukok. 
918 §. — 4) S:n 5 p. huhtik. 686 §. — 5) S:n 19 p. maalisk. 553 — 5 ) S:n 7 p. kesäk. 1,136 §. 
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että lahjoitusvarojen kirjanpidon tuli jäädä ennalleen; 
että oli muodostettava yksi tai useita perittävien tilejä ja että sikäli 

kuin rahatoimikonttori otti perittäväkseen tai itse maksuunpani kaupungin 
saatavia, ne heti oli kirjattava perittävien tilin velaksi ja asianomaisten tulo-
tilien hyväksi; mikäli peruutuksia tai muita oikaisuja ilmeni, oli nekin viipy-
mät tä kirjat tava samalla kuin ne tietenkin oli merkittävä asianomaisiin kanto-
luetteloihin; 

että rahatoimikonttorin toimisto-osaston oli kassa- ja memoriaalitodistei-
den perusteella päivittäin laadittava yksityiskohtainen selvitys perittävien 
tilille kirjatuista perittävistä sekä antaa kaupunginkamreerille ja rahatoimen-
johtajalle niiden tilaa ja sen päivittäisiä muutoksia valaiseva raportti; 

että maksumääräystiliä oli laajennettava siten, että sen alitilien hyväksi 
kirjattaisiin tilivirastojen lähetekirjeiden mukaan maksettavaksi lähettämien 
laskujen määrät ja että tämä oli tehtävä jo ennen laskujen suorittamista; sekä 

että edellä mainitut muutokset oli pantava toimeen vuoden 1930 alusta. 
Vuoden 1930 talousarvio. Kaikille kaupungin lautakunnille, hallituksille 

ja virastoille osoitetussa kiertokirjeessä rahatoimikamari kehoitti1) näitä 
vuoden 1930 talousarvioehdotuksia laatiessaan ottamaan huomioon m. m. 
seuraavaa: Ehdotukset oli kaupungin kassa- ja tililaitoksen johtosäännön 
määräysten mukaan jätettävä kamarille viimeistään elokuun viimeisenä päi-
vänä, kuitenkin siten, että kaupungin yleisten töiden ja teknillisten laitosten 
hallitukset saivat lähettää ehdotuksensa viimeistään syyskuun 15 p:nä, mutta 
kaikki palkkausluettelonsa jo ennen kesäkuun loppua. Ehdotuksen tuli olla 
mahdollisimman täydellinen. Poikkeustapauksissa virastoilla ja lautakunnilla 
kuitenkin oli oikeus jälkeenpäin lähettää kamarille myöhemmin esiintulleiden 
seikkain aiheuttamia muutos- ja täydennysehdotuksia, jotka kamari otti 
talousarvioehdotuksessaan huomioon ainoastaan, jos ne olivat saapuneet, 
ennenkuin kamari oli lopettanut talousarvion ensimmäisen lukemisen, mutta 
muussa tapauksessa lähetti lausuntonsa ohella talousarviovaliokunnalle. 
Esitykset, jotka koskivat rakennusyrityksiä t . m. asioita, joista kaupungin-
valtuuston oli tehtävä päätöksensä, ennenkuin rahatoimikamari voi niitä 
varten merkitä määrärahan talousarvioehdotukseensa, oli lähetettävä kama-
rille niin aikaisin kuin mahdollista ja viimeistään elokuun 31 p:nä. Neuvotte-
lujen sellaisista ehdotuksista ja määrärahain tarpeista, jotka vaativat eri lai-
tosten välistä yhteistoimintaa, tuli olla loppuun suoritetut, ennenkuin asian-
omainen ehdotus jätettiin kamarille. Edelleen huomautettiin, että kaupungin 
talous vaati mitä suurinta säästäväisyyttä, erittäinkin varsinaisissa hallinto-, 
hoito- y. m. kuluissa, sekä että pidättyväisyys oli tarpeen myöskin pääoman-
sijoituksissa, jotta kaupungin velkataakkaa ei liiaksi lisättäisi. Samassa yhtey-
dessä kamari lausui toivomuksen, että talousarvion tulopuoleen kohdistuvia 
ehdotuksia tehtäessä tarkasti harkittaisiin, missä tuloerissä kohtuullinen 
tulojen lisäys kenties olisi saavutettavissa korottamalla maksuja y. m. Uusia 
virkoja varten ei saanut merkitä määrärahoja ehdotuksiin, ellei näitä virkoja 
ollut säädetyssä järjestyksessä perustettu tai niiden perustamisesta tehty 
erillistä esitystä kaupunginvaltuustolle, missä viimeksi mainitussa tapauksessa 
ehdotusta ehdottomasti oli perusteltava viittaamalla mainittuun esitykseen. 
Muodon suhteen asianomaisten tuli noudattaa rahatoimikamarin laatimia 
kaavakkeita ja ylimalkaan laatia ehdotuksensa niin, että niitä mahdollisimman 
vähäisin muutoksin voitiin käyttää käsikirjoituksina rahatoimikamarin omaa 

Rkmrin pöytäk. 14 p. toukok. 947 §. 
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talousarvioehdotusta painatettaessa. Samasta syystä oli vält tämätöntä, että 
sekä suomen- että ruotsinkielisen tekstin kielellinen asu oli tyydyttävä. 

Sekä taulukko-osasto että perustelut ja liitteet oli lähetettävä kahtena 
kappaleena, ei kuitenkaan sellaisia asiakirjoja, joita ei otettaisi painettuun 
talousarvioehdotukseen. Halkojen, koksin, kaurain, heinäin, öljyn y. m. 
yksikköhinnat oli aina mainittava perusteluissa, ja jos kuljetusmatkan pituus, 
hankalat säilytysolot t . m. s. vaikuttivat hintaan, oli tämä nimenomaan mai-
nittava perusteluissa asianomaisen momentin kohdalla. 

Rahatoimikamarin sihteeri A. Danielson valittiin1) avustamaan rahatoi-
menjohtajaa talousarvion laadinnassa syyskuun alusta viimeistään joulukuun 
15 p:ään ja neiti T. Leivo samana aikana avustamaan sihteeri Danielsonia 
1,900 markan kuukausipalkkiosta, joka oli suoritettava kamarin tilapäisen 
työvoiman määrärahasta. 

Talousarvioehdotuksen käsittelyn tuli2) tapahtua samassa järjestyk-
sessä3) kuin aikaisemmin, ja kaupunginvaltuuston talousarviovaliokunnan 
edustajat oli kutsuttava kamarin kokouksiin vasta ehdotuksen ollessa valmiina 
toiseen lukemiseen. Sanomalehdistölle ei saanut antaa tietoja, ennenkuin 
ehdotus oli kamarissa lopullisesti käsitelty. 

Vuosien 1875·—87 kunnalliskertomukset. Rahatoimikamari pää t t i 4 ) tois-
taiseksi siirtää kamarin sihteerin H. Dalströmin tilastokonttoriin antaen 
hänelle tehtäväksi laatia kertomukset Helsingin kaupungin kunnallishallin-
nosta vuosina 1875—87 sekä yhtenäisen kunnalliskertomusten hakemiston 
vuoteen 1930 saakka. Sihteeri Dalström oikeutettiin säilyttämään sihteerin-
toimeensa liittyvät palkkaedut. 

Helsingin-Satakunnan ratasuunnitelma. Tilastokonttorille annett i in5) 
tehtäväksi hankkia Helsingin—Satakunnan rautatielinjan kaupungille aihe-
uttamaa hyötyä valaisevia tilastotietoja. Samalla konttori oikeutettiin asiaa 
selvitellessään tarpeen mukaan käyttämään asiantuntijoita. 

Kaupunkien finanssitilasto. Tilastokonttori oikeutettiin6) merkitsemään 
siihen Helsingin kaupungin rahaoloja vuosina 1925—27 valaisevaan tilastoon, 
jota konttori laati7) tilastolliselle päätoimistolle, kaupungin omaisuutta kos-
kevat tiedot viimeisessä uudestaanarvioinnissa vahvistettujen arvojen mukai-
sesti ehdoin, että milloin kaupungin velat olivat merkityt kirjanpidollisen 
määränsä mukaisesti, tämä nimenomaan oli mainittava asianomaisen erän 
kohdalla. Kuitenkin konttorilla oli oikeus, mikäli se katsottiin tarpeelliseksi, 
ilmoittaa velkain määrä niiden todellisenkin arvon mukaisesti. 

Vuokratiedustelu. Tilastokonttorille annetti in8) tehtäväksi kerätä tie-
toja Helsingin pienasuntojen vuokratasosta kesäkuussa sosialiministeriön 
tutkimus- ja tilastotoimiston laatiman suunnitelman mukaisesti, mistä aiheu-
tuvat kustannukset, enintään 10,000 markkaa, oli suoritettava konttorin 
tilapäisen työvoiman määrärahasta. Tarpeellisten kyselykaavakkeiden pai-
natuksen ja kerätyn aineiston käyttelyn hoitaisi ja kustantaisi ministeriö. 

Työnvälitystoimiston haaraosasto. Rahatoimikamari päätt i9) , että Valli-
laan oli perustettava työnvälitystoimiston haaraosasto, ja myönsi sen menojen 
suorittamista varten käyttövaroistaan 5,600 markan määrärahan. 

Kaupungin historian aineisto. Tilastokonttorin ilmoitettua, ettei sillä 
ollut käytettävänään tulen vaaralta turvat tua säilytyshuonetta rouva H. Hart-

Rkmrin pöytäk. 3 p. syysk. 1,539 §. — 2 ) S:n 12 p. lokak. 1,807 §. — 3) Ks. v:n 1928 
kert. s. 263. — 4) Rkmrin pöytäk. 15 p. tammik. 126 §; ks. myös v:n 1928 kert. s. 92 ja 263. — 
5) Rkmrin pöytäk. 23 p. huhtik. 790 §. — 6) S:n 26 p. huhtik. 835 §. — 7 ) Ks. v:n 1928 kert. 
s. 4*. — 8) Rkmrin pöytäk. 17 p. toukok. 971 §. — 9) S:n 5 p. marrask. 2,012 §. 
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manilta lunastetulle1) kaupungin historian aineistolle, ja ehdotettua, että se 
toistaiseksi talletettaisiin valtionarkistoon, kamari päät t i 2) konttorin ehdo-
tukseen myöntyen antaa asiamiehelle toimeksi sopia asiasta valtionarkiston 
kanssa sekä hankkia rouva Hartmanilta kirjallisen sitoumuksen, jossa hän 
luopui kaikista oikeuksistaan mainittuun aineistokokoelmaan. 

Tietojen antaminen henkikirjoittajalle. Henkikirjoittajan anomuksesta 
rahatoimikamari kehoitti 3) rakennuskonttoria lähettämään tälle ilmoitukset 
ja jäljennökset kaikista vuoden 1925 jälkeen vahvistetuista kaupungin-
asemakaavanmuutoksista ja vastedeskin noudattamaan samaa menettelyä. 

Maidon tarkastustodistukset. Maidontarkastamo oikeutettiin4) antamaan 
kuukausittain todistukset toimitetusta maidon tarkastuksesta sitä haluaville 
tuottajille. 

Sairaalain lomakevarastot. Rahatoimikamari päät t i5) , että kaupungin 
painatustöiden valvoja vuoden 1930 alusta lukien hoitaisi sairaalain lomake-
varastot. 

Kotivaran kansanlastentarha. Rahatoimikamari päät t i6) , että varsinaiset 
lastentarh.aosastot viiden opettajattaren johtamina erotettaisiin Kotivaran 
kansanlastentarhasta ja sijoitettaisiin erääseen Sammatintien talossa nro 6 
olevaan huoneistoon, kun taas päiväkoti kahden opettajattaren johtamana 
jäisi entiseen huoneistoon Kumpulankadun 4:ään. 

Kieltolain noudattaminen. Rahatoimikamari kehoitti7) rakennuskonttoria 
tarkasti valvomaan, että kieltolakia noudatettiin kaikilla kaupungin työ-
mailla, sekä viipymättä erottamaan ne työnjohtajat ja työntekijät, jotka esiin-
tyivät työmailla päihtyneinä. 

Rakennuskonttorin vuosikertomus. Rahatoimikamari päät t i 8 ) lausua 
kaupungin yleisten töiden hallituksen vuosikertomuksen suhteen seuraavat 
toivomukset: 

että marginaaliin painettavat aliotsakkeet otettaisiin käytäntöön myöskin 
rakennuskonttorin eri osastojen vuosikertomuksissa; 

että kertomusta paikoitellen lyhennettäisiin ja keskitettäisiin; sekä 
että kertomus entistä paremmin liittyisi talousarvioon. 
Tässä yhteydessä kamari huomautti hallitukselle, ettei muita kuin siirto-

määrärahoja saanut siirtää seuraavaan vuoteen. 
Puhtaanapitolaitoksen kirjanpito. Rahatoimikamari epäsi9) puhtaana-

pitohallituksen anomuksen, että puhtaanapitolaitos oikeutettaisiin veloitta-
maan kaupungin virastoja ja lautakuntia suoritetuista töistä, että puhtaana-
pitolaitokselle perustettaisiin oma kassa virasto ja että sen oikeuksia alitilit-
t ä jänä laajennettaisiin. Tässä yhteydessä hallitusta kehoitettiin vastedes 
liittämään talousarvioehdotuksiinsa erityinen laitoksen liiketoimintaa ja sen 
eri toiminnanhaarojen kannattavuutta valaiseva kannattavuuslaskelma. 

Kaupunginpuutarhan kasvihuone päätettiin 10) toistaiseksi pitää yleisölle 
avoinna arkipäivisin klo 11—15 ja sunnuntaisin klo 11·—16. 

Kansanpuistoihin kohdistuvan liikenteen aikataulut rahatoimikamari 
vahvisti11). 

Ks. t ä t ä k e r t . s. 86. — 2 ) Rkmrin pöytäk. 12 p. marrask. 2,048 §. — 3) S:n 5 p. 
maalisk. 450 §. — 4) S:n 5 p. helmik. 246 §. — 5) S:n 11 p. lokak. 1,795 §. — 6) S:n 9 p. 
huhtik. 718 §. — 7) S:n 17 p. syysk. 1,620 §. — 8 ) S:n 15 p. lokak. 1,842 §. — 9) S:n 15 p. hel-
mik. 303 § ja 26 p. helmik. 392 §. — 10) S:n 26 p. maalisk. 606 §. — u ) Rkmrin jstn pöytäk. 
11 p. huhtik. 4,281 §, 7 p. kesäk. 5,184 §, 28 p. kesäk. 5,476 §, 16 p. heinäk. 5,630 § ja 23 
p. elok. 5,780 §. 
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Kaivopuiston ja Kaisaniemen mukavuuslaitokset päätett i in1) pitää suljet-
tuina vuosittain marraskuun 1 p:stä huhtikuun 1 p:ään. 

Matkakertomuksia antoivat köyhäinhoitolautakunnan varapuheenjohtaja 
J . Virtanen2), ruotsinkielisten kansakoulujen opettajatar A. Grönroos3), 
arkkitehti R.-V. Luukkonen4), rakennusmestari V. Hedman4) , piirustaja 
E. Monni4), rahatoimikonttorin osastopäällikkö H. Storkäll4), sairaanhoita-
jatar E. Randelin4), osastonhoitajatar T. Tarvainen4), suomenkielisten kansa-
koulujen opettajatar L. Pylkkänen4), kotitalousneuvoja E. Koch4), suomen-
kielisen työväenopiston johtaja Z. Castren4), sairaanhoitajatar N. Heikel4), 
avustava satamakapteeni C. Nygren 4), vesijohtolaitoksen konemestari A. Luck-
man5) , sähkölaitoksen konemestari T. Condu5), terveysolojen kaitsija S. 
H. Lehmuskallio6), Ryttylän koulukodin veistonopettaja L. Keinänen7) ja 
rakennuskonttorin satama- ja rautatieosaston avustava insinööri R. Malien8). 

Kaupungin viranpitäjäin henkilörekisteri. Rahatoimikonttorille annet-
tiin 9) tehtäväksi pitää henkilörekisteriä kaupungin viranpitäjistä sekä käyt-
tää luettelon laatimiseen tilapäistä ylimääräistä työvoimaa. 

Rahatoimikamarin viranpitäjät10). Kaupunginjohtaja A. Castrenille 
myönnettiin11) sairauden takia kuuden viikon virkavapaus toukokuun 12 
p:stä lukien täysin palkkaeduin. 

Asiamies M. Wilskmanille myönnettiin1 2) sairauden takia virkavapaus 
kuukaudeksi toukokuun 13 pistä lukien ja edelleen kuukaudeksi heinäkuun 
3 p:stä lukien täysin palkkaeduin. Notaari Törnblom määrättiin mainittuina 
aikoina oman virkansa ohella hoitamaan asiamiehen tehtävät . 

Sitten kun oli käynyt ilmi, että asiamies Wilskman oli kavaltanut hänelle 
uskottuja varoja ja hänet sen johdosta oli vangittu, rahatoimikamari päätt i1 3) 
määrätä kaupunginviskaalin kanslianeuvos H. J. Boströmin toistaiseksi syys-
kuun 25 pistä lukien hoitamaan asiamiehen virkaa. 

Ylimääräiseksi sihteeriksi rahatoimikamariin otett i in1 4) varatuomari 
U. Dahl tammikuun 19 pistä lukien vuoden loppuun 6,350 markan kuukausi-
palkasta. Sittemmin päätettiin 15), että varatuomari Dahlin jatkuvasti vuonna 
1930 tuli olla kamarin ylimääräisenä sihteerinä ja saada 6,500 markkaan 
korotettu kuukausipalkka. 

Rahatoimikamarin asiamiesosaston ylimääräinen apulainen T. Nordberg 
määrätt i in1 6) heinäkuussa oman virkansa ohella hoitamaan kamarin kirjaajan 
tehtävät 1,500 markan palkkiosta, joka oli suoritettava kamarin käyttö-
varoista. 

Avustavalle notaarille I. Nordbergille, joka oli valittu kaupungin yleisten 
töiden hallituksen sihteeriksi syyskuun 1 pistä lukien, myönnettiin1 7) ano-
muksesta ero virastaan kamarin palveluksessa edellä mainitusta päivästä 
lukien. Avustavan notaarin virkaan liittyvät tehtävät uskottiin hovioikeuden-
auskultantti T. Nordbergille, jolle samalla myönnettiin ero ylimääräisestä 
toimestaan kamarin asiamiesosastolla. 

Tilapäiseksi apulaiseksi viimeksi mainitulle osastolle otettiin 18) syyskuun 
23 pistä toistaiseksi lakitieteen ylioppilas R. Lax, jolle myönnettiin 2,000 mar-

*) Rkmrin pöytäk. 12 p. marrask. 2,050 §. — 2) Rkmrin jstn pöytäk. 16 p. tammik. 
3,132 §. — 3) S:n 16 p. tammik. 3,133 —~4) Rkmrin pöytäk. 12 p. helmik. 288 §. — 5) Rkm-
rin jstn pöytäk. 27 p. maalisk. 3,982 §. — 6 ) Rkmrin pöytäk. 3 p. syysk. 1,513 §. — 7) S:n 15 
p. lokak. 1,840 §. — 8) S:n 15 p. lokak. 1,841 §. — 9) S:n 15 p. tammik. 119 §. — 10) Ks. myös 
tätä kert. s. 152. — n ) Rkmrin pöytäk. 14 p. toukok. 964 §. — 12) S:n 3 p. toukok. 901 § ja 
28 p. kesäk. 1,309 §. — 13) S:n 24 p. syysk. 1,669 §; ks. myös tä tä kert. s. 58. —1 4) Rkmrin 
pöytäk. 15 p. tammik. 127 §. —1 5) S:n 22 p. marrask. 2,189"§. — 16) S:n 28 p. kesäk. 1,310 §. 
— 17) S:n 3 p. syysk. 1,504 $. — 18) S:n 17 p. syysk. 1,606 §. 
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kan kuukausipalkka suoritettavaksi kamarin tilapäisen työvoiman määrä-
rahasta. 

Rouva E. Nordberg otettiin ylimääräiseksi kanslistiksi rahatoimikamarin 
kansliaan maaliskuun alusta toukokuun loppuun 1,500 markan kuukausipal-
koin ja rouva G. Levander ylimääräiseksi konekirjoittajattareksi kansliaan 
heinäkuun 22 p:n ja elokuun 22 p:n väliseksi ajaksi ja sittemmin edelleen elo-
kuun 22 p:stä toistaiseksi 1,700 markan kuukausipalkoin2), mitkä menot oli 
suoritettava kamarin tilapäisen työvoiman määrärahasta. 

Ylimääräiseksi vahtimestarinapulaiseksi kamariin otettiin 3) maaliskuun 
1 pistä lukien nuorukainen K. E. Palin, jonka kuukausipalkka määrättiin 
1,300 markaksi. 

Kiinteistöisännöitsijäksi valittiin4) helmikuun 1 p:stä lukien reviisori 
S. Puranen, jonka tuli saada 6,000 markan kuukausipalkka. 

Rakennusmestariksi rahatoimikamarin väliaikaiselle kiinteistöosastolle 
valittiin 5) maaliskuun 1 p:stä lukien rakennusmestari E. Eklund, jonka kuu-
kausipalkka määrättiin olemaan 3,500 markkaa. 

Kiinteistöosaston vahtimestarille K. V. Sandbergille myönnetti in6) 
anomuksestaan ero toimestaan maaliskuun 1 p:stä lukien ja hänen sijaansa 
valittiin vahtimestariksi kamarin ylimääräinen vahtimestarinapulainen H. 
Llolmberg. 

Kiinteistöosaston konttoriapulaiselle P. Grönbergille myönnettiin 7) yksi-
tyisasiani takia virkavapautta puoleksi vuodeksi elokuun 25 pistä lukien. 

Rahatoimikonttorin viranpitäjät. Erääseen rahatoimikonttorin konttori-
apulaisenvirkaan valittiin8) neiti H. Bolinder, jonka tuli ryhtyä sitä hoita-
maan kesäkuun 12 pinä. Konttorin veronkannantaosaston 5 palkkaluokkaan 
kuuluviksi konttoriapulaisiksi rahatoimikamari valitsi9) neiti E. Söder-
holmin, jonka heti tuli ryhtyä hoitamaan neiti R. Wegeliuksen erottua avoi-
meksi tullutta tointa, sekä neidit T. Leivon ja L. Strahofiin, joiden tuli ryhtyä 
toimiinsa vuoden 1930 alusta. Toimisto-osaston 4 palkkaluokkaan kuuluva 
konttoriapulainen S. Luukanen siirrettiin tammikuun 1 pistä 1930 5 palkka-
luokan mukaiseen samanlaiseen toimeen. 4 palkkaluokkaan kuuluviksi kont-
toriapulaisiksi veronkannantaosastolle otettiin rouvat A. Rostedt ja M. Hein 
sekä neiti I. Lamminen tammikuun 1 pistä 1930. 4 palkkaluokkaan kuuluvaksi 
konttoriapulaiseksi toimisto-osastolle valittiin neiti E. Sundvall, samaten 
tammikuun 1 pistä 1930. Samalla kamari päät t i 9 ) siirtää konttoriapulaisen 
G. Dahlströmin kirjanpito-osastolta kassaosastolle sekä valita hänen vir-
kaansa rouva E. Pehrmanin, joka aikaisemmin oli toiminut veronkannanta-
osastolla. 

Kauppahallit. Rahatoimikamari päätt i1 0) sanoa Hakaniementorin kauppa-
hallin yövartijan A. Niinimäen irti toimestaan lokakuun 1 pistä lukien sekä 
uskoa mainitun hallin vartioinnin Suomen vartioimis- ja sulkemisosakeyhtiön 
tehtäväksi. Saman hallin rengille E. N. Urolle myönnettiin11) ero toimestaan 
tammikuun 15 pistä lukien, jolloin hänen seuraajakseen tuli G. T. Kullberg 
saaden 1,300 markan kuukausipalkan. 

Rkmrin pöytäk. 22 p. helmik. 377 § ja rkmrin jstn pöytäk. 13 p. maalisk. 3,769 §. 
2) Rkmrin pöytäk. 9 p. heinäk. 1,357 § ja 20 p. elok. 1,465 § sekä rkmrin jstn pöytäk. 30 p. 
heinäk. 5,644 §. — 3) Rkmrin jstn pöytäk. 13 p. maalisk. 3,770 §. — 4 ) Rkmrin pöytäk. 4 
p. tammik. 20 § ja 8 p. tammik. 49 §. — 5) S:n 8 p. helmik. 266 §. — 6 ) S:n 1 p. maalisk. 404 §. 
— 7) S:n 6 p. elok. 1,427 §. — 8 ) S:n 11 p. kesäk. 1,189 §. — 9 ) S:n 5 p. marrask. 2,005 § .— 
10) S:n 3 p. syysk. 1,525 §. — n ) S:n 11 p. tammik. 89 §. 
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Virutushuoneet. Ruoholahden virutushuoneen kaitsijat V. Fahlström ja 
A. A. Villman sanottiin irti toimistaan kesäkuun 30 p:ään. 

Kansanpuistojen valvojan kesäloma. Agronoomi Ä. von Schoultz mää-
rättiin 2) valvoja R. Palmgrenin sijaiseksi tämän kesäloman ajaksi ja oikeu-
tettiin saamaan 1,500 markan palkkio, joka oli suoritettava kansanpuistojen 
kesälomasijaisten määrärahasta. Samalla kamari määräsi, että valvoja Palm-
gren ei saanut nauttia kesälomaansa yhtäjaksoisesti, vaan että se oli jaettava 
useihin lyhyihin eriin, sekä että hänen oli annettava kaupunginjohtajalle tieto 
lomallelähdöstään. 

Kansanpuistojen valvojan kanslian työvoimain lisääminen. Rahatoimi-
kamari val tuutt i3) kansliansa toistaiseksi ottamaan kansanpuistojen valvojan 
Korkeasaaressa olevaan kansliaan ylimääräisen apulaisen, jonka virka-ajan 
tuli olla klo 12.30 — 16.30 ja jolle myönnettiin 600 markan kuukausipalkka 
suoritettavaksi kansanpuistojen tilapäisen työvoiman määrärahasta. 

Kansanpuistot. Rahatoimikamari päätt i4) , että Länt. Pihlajasaareen oli 
toukokuun 1 pistä lukien otettava järjestystä ylläpitämään vakinainen var-
tija, jonka viideltä ensimmäiseltä kuukaudelta tuli saada l,200~markan raha-
palkka kuukautta kohden ja vuoden jäljellä olevilta kuukausilta 1,000 markkaa. 
Sitäpaitsi eräs saaren huviloista luovutettaisiin ilman vuokraa mainitulle 
vartijalle. Sittemmin vartijan palkka syyskuun 1 pistä lukien korotettiin 
1,500 markkaan. Lisäksi päätettiin4) Länt. Pihlajasaareen ottaa kaksi vartijaa 
toukokuun 15 pin ja joulukuun 31 pin väliseksi ajaksi 1,200 markan kuukausi-
palkoin, yksi ylimääräinen siivoojatar kesäkuun 1 pin ja elokuun 31 pin väliseksi 
ajaksi 1,500 markan kuukausipalkoin ja sitäpaitsi kaksi vartijaa järjestystä 
ylläpitämään sunnuntaisin ja lauantai-iltoina 60 markan maksusta päivältä ja 
40 markan maksusta illalta, yhteensä 3,200 markasta. Edellä mainitut menot 
oli suoritettava Länt. Pihlajasaaren kansanpuiston määrärahasta. 

Edelleen kamari päät t i5) , että syyskuun 1 pistä lukien otettaisiin kaksi 
vakinaista puistonvartijaa, joista toinen 1,300 markan kuukausipalkoin sijoi-
tettaisiin Lauttasaareen ja toinen 1,500 markan kuukausipalkoin Varsasaa-
reen. Kansanpuistojen jaostolle annettiin tehtäväksi vahvistaa ne raha-
määrät, jotka nautit tujen luontoisetujen perusteella oli vähennettävä mai-
nittujen viranpitäjäin palkoista ottaen huomioon, että näiden määrien tuli 
vastata muille puiston vartijoille vahvistettuja vähennyksiä. 

Sitäpaitsi rahatoimikamari osoitti6) Lauttasaaren kansanpuiston määrä-
rahasta 3,600 markkaa kaitsijan palkkaamiseksi sinne, 6,000 markkaa kahden 
kesävartijan palkkaamiseksi sekä tarpeellisen määrärahan 2 sunnuntaivar-
tijan palkkaamiseksi 100 markan mukaan päivältä, kaikki kesäkuun 1 p:n 
ja elokuun 31 pm väliseksi ajaksi. 

Keskuskeittolan johtokuntaan valittiin7) vuodeksi 1929 professori C. Tiger-
stedt puheenjohtajaksi ja toimitusjohtajaksi, rouvat H. Gebhard ja O. Tainio 
jäseniksi sekä filosofianmaisteri G. Estlander ja rouva H. Seppälä varajäseniksi. 

Naisten työtupain johtokuntaan valittiin8) kertomusvuodeksi aktuaari 
A. Hällfors puheenjohtajaksi sekä neiti A. Bruun, varatuomari O. Kauppi, 
luottamusmies A. Luostarinen ja sähköteknikko V. V. Salovaara jäseniksi. 

Tilastokonttorin viranpitäjät. Aktuaariksi tilastokonttoriin valittiin9) 
tilastollisen päätoimiston apulaisaktuaari filosofianmaisteri J . R. Torppa. 

Rkmrin pöytäk. 15 p. maalisk. 531 §. — 2) Rkmrin jstn pöytäk. 30 p. heinäk. 5,655 §. 
— 3) Rkmrin pöytäk. 15 p. marrask. 2,115 §. — 4) Rkmrin jstn pöytäk. 16 p. maalisk. 3,889 § 
ja 24 p. toukok. 4,911 §. — 5) Rkmrin pöytäk. 3 p. syysk. 1,533 §. — 6) Rkmrin jstn pöytäk. 
24 p. toukok. 4,912 §. — 7) Rkmrin pöytäk. 4 p. tammik. 6 §. — 8 ) S:n 4 p. tammik. 7 §.— 
9) S:n 9 p. huhtik. 711 §. 
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Tilastokonttorin johtajalle O. Bruunille myönnettiin1) sairauden takia 
virkavapautta 3 viikoksi toukokuun 27 p:stä lukien, minä aikana aktuaari 
J . R. Torppa hoiti johtajan virkaa, amanuenssi V. Kuhlefelt aktuaari Torpan 
virkaa ja neiti D. Neovius amanuenssi Kuhlefeltin virkaa, itsekukin saaden 
asianomaiseen virkaan liittyvän pohjapalkan. 

Virkaeron myöntäminen. Herttoniemen ja Kulosaaren isännöitsijä E. Monni 
sekä Oulunkylän kartanon isännöitsijä P. J . Björk sanottiin i r t i 2) maini-
tuista toimista heinäkuun 1 prstä. 

Köyhäinhoitolautakunnan työvoimain lisääminen. Rahatoimikamari oike-
utti 3) köyhäinhoitolautakunnan ottamaan kolme ylimääräistä kodissakävijää 
marraskuun 15 p:n ja joulukuun 31 p:n väliseksi ajaksi sekä käyttämään 
heidän palkkaamiseensa tilapäisen työvoiman määrärahaa. 

Eroamisvelvollisen viranpitäjän oikeus pysyä virassaan. Tori- ja kauppa-
hallivalvoja 1. Lydman oikeutettiin4) jäämään virkaansa vuoden ajaksi 
lukien lokakuun 26 p:stä, jolloin hän täyt t i 65 vuotta. 

Ctikeus pitää sivuvirkoja. Seuraavat henkilöt oikeutettiin vakinaisen 
kunnallisen virkansa ohella hoitamaan alla mainittuja sivuvirkoja: 

avustavan rikostuomioiden toimeenpanijan konttoriapulainen A. Lagus 
toistaiseksi toimimaan avustavana ensimmäisenä julkisena notaarina5); 

satamakannantakonttorin haaraosaston johtaja L. Johansson toistaiseksi 
hoitamaan ruotsinkielisen työväenopiston taloudenhoitajan virkaa6); 

ammattientarkastaja 1. Schreck lukuvuonna 1929—30 neljänä tuntina 
viikossa opettamaan englanninkieltä Helsingin suomalaisessa lyseossa 7); 

suomenkielisten kansakoulujen opettajatar L. Porkka lukuvuonna 1929 
•—30 yhtenätoista tuntina viikossa opettamaan Helsingin yhteiskoulu ja reali-
lukio nimisessä oppilaitoksessa8); 

suomenkielisten kansakoulujen opettaja A. A. Tynell lukuvuonna 1929— 
30 toimimaan ylimääräisenä virkamiehenä valtioneuvoston julkaisuvaras-
tossa 9); 

suomenkielisten kansakoulujen opettaja J . O. Metsikkö lukuvuonna 1929 
—30 hoitamaan opettajanvirkaa lääninvankilassa10); 

suomenkielisten kansakoulujen opettaja V. Kanerva lukuvuonna 1929 
—30 hoitamaan erästä tointa Suomen vankeusyhdistyksen kansliassa11); 

ruotsinkielisten kansakoulujen kouluhoitajatar M. Londen kahtena tun-
tina viikossa opettamaan valmistavassa tyttöjen ammattikoulussa12); 

ruotsinkielisten kansakoulujen opettaja B. Holmström kevätlukukau-
della hoitamaan kirjanpitäjäntointa Kaupunkien yleisessä palovakuutusyhdis-
tyksessä13); 

ruotsinkielisten kansakoulujen opettajat T. Häggström ja J . Holmström 
lukuvuonna 1929—30 opettamaan edellinen laulua oppilaitoksessa Nya svenska 
läroverket ja jälkimmäinen kirjanpitoa ruotsalaisessa normaalilyseossa 14); 

suomenkielisen työväenopiston johtaja Z. Castren hoitamaan opettajan-
virkaa Kansalaiskorkeakoulussa kevätlukukautena 1929 ja lukuvuonna 1929 
—30 sekä olemaan yliopiston dosenttina 15); sekä 

!) Rkmrin pöytäk. 4 p. kesäk. 1,116 §. — 2) S:n 31 p. toukok. 1,083 §. — 3) S:n 12 p. 
marrask. 2,069 §. — 4) S:n 1 p. lokak. 1,705 §. — 6) S:n 20 p. jouluk. 2,414 §. — 6 ) S:n 2 p. hei-
näk. 1,313 §. — 7) S:n 7 p. kesäk. 1,152 §. — 8) S:n 30 p. huhtik. 848 §. — 9 ) S:n 3 p. syysk. 
1,511 §. — 10) S:n 1 p. lokak. 1,709 §. — n ) S:n 8 p. lokak. 1,753 §. — 12) S:n 19 p. maalisk. 
580 §. — 1 3 ) S:n 29 p. tamrnik. 193 §. — 14) S:n 28 p. toukok. 1,038 §. —1 5) S:n 29 p. tammik. 
194 § ja 24 p. syysk. 1,652 §. 
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rakennuskonttorin katuosaston insinöörit W. Starck, H. Valjakka ja 
H. A. Relander lukuvuonna 1929—30 opettamaan Helsingin teollisuuskoulussa 
ehdoin, ettei tämä tapahtunut konttorille vahvistettuna virka-aikana1). 

Sitävastoin rahatoimikamari epäsi2) köyhäinhoitolautakunnan asiamie-
hen V. A. Eloniemen anomuksen saada jatkuvasti hoitaa erästä sivutointa 
korkeimmassa hallinto-oikeudessa, koska herra Eloniemellä oli johtava virka 
ja kamari piti suotavana, etteivät varsinkaan ylempiin palkkaluokkiin kuu-
luvat viranpitäjät hajoittaneet aikaansa tehtäviin, jotka olivat vieraita heidän 
päätoimelleen. 

Samaten kamari epäsi 3) suomenkielisten kansakoulujen opettajan 
J . U. Autosen anomuksen saada sivuvirkana hoitaa kansakoulujen leski- ja 
orpokassan sihteerintointa. 

Lupa asua kaupungin ulkopuolella myönnettiin 4) ruotsinkielisten kansa-
koulujen opettajattarelle S. Wikstedtille. 

Rahatoimikamarin edustajat hallituksissa, lautakunnissa ij. m. Kamarin 
edustajaksi kaupungin yleisten töiden hallitukseen valittiin5) jäsen Estlander, 
kaupungin teknillisten laitosten hallitukseen kanslianjohtaja J . W. Andersin ja 
maatalouslautakuntaan jäsen Levonius. Viimeksi mainitulle annettiin tehtä-
väksi kamarin puolesta olla saapuvilla kaupungin kiinteän omaisuuden katsel-
muksissa. 

Kaupungin edustajiksi tuberkuloosisairaalan loppukatselmukseen raha-
toimikamari valitsi6) rakennuskonttorin avustavan arkkitehdin Y. Lager-
bladin ja rakennusmestari K.V.Hedmanin. Kanslianjohtaja J . W . Andersin, 
insinöörit A. Ahlskog ja O. Fagerholm sekä kamarin jäsen Virta valittiin7) 
olemaan saapuvilla sairaalan johtotöiden loppukatselmuksessa. 

Uudenmaan tie- ja vesirakennuspiirin piiri-insinöörin anomuksesta kamari 
valitsi8) kanslianjohtaja J . W. Andersinin piiri-insinöörin kanssa neuvot-
telemaan Helsingin kaupungin katuverkoston yhdistämisestä Munkkiniemen 
y. m. paikkakuntain kautta kulkevaksi suunniteltuun maantiehen. 

Kaupunginagronoomi A. J . Tamminen ja asiamies M. Wilskman valit-
t i in 9) edustamaan kaupunkia toukokuun 6 p:nä pidettävässä kokouksessa, 
jossa pohdittaisiin kysymystä Malmin, Mellunkylän, Vestersundomin, Nord-
sjön ja Puodinkylän kylissä olevien teiden rakentamisesta yleisiksi kyläteiksi. 

Kaupungingeodeetti W. O. Lille määrätt i in1 0) edustamaan kaupunkia 
toimituksessa, joka tarkoitti tilusvaihdon johdosta kaupungin omaisuudeksi 
joutuneiden maa- ja vesialueiden erottamista Viikin latokartanosta. 

Kaupungingeodeetti W. O. Lille valittiin11) edustamaan kaupunkia Viikin 
latokartanon maalla toimitettavassa rajankäyntitoimituksessa. 

Rahatoimikamarin edustajaksi syyskuun 28—30 p:nä Tampereella pidet-
tävään kaupunkikokoukseeen valittiin12) kamarin jäsen von Frenckell. 

Katajanokan uuden tavara-aseman loppukatselmus määrättiin1 3) kanslian-
johtaja J . W. Andersinin ja kaupungininsinööri E.Molanderin toimitettavaksi, 
minkä ohessa rautatiehallitus valitsisi kaksi katselmusmiestä. 

Arkadiankadun uuden raitiotielinjan tarkastaminen uskottiin14) kanslian-

Rkmrin pöytäk. 24 p. syvsk. 1,657 § ja 1 p. lokak. 1,714 §. — 2 ) S:n 29 p. tammik. 
195 §. — 3) S:n 29 p. tammik. 192 §. — 4) S:n 19 p. helmik. 352 §. — 5 ) S:n 4 p. tammik. 4 ja 
5 §. — 6 ) S:n 5 p. maalisk. 451 § ja 8 p. maalisk. 506 §. — 7) S:n 14 p. toukok. 965 §. — 8 ) S:n 
5 p. helmik. 239 §. — 9) S:n 9 p. huhtik. 710 §. — 10) Rkmrin jstn pöytäk. 13 p. maalisk. 
3,789 §. — l l) S:n 24 p. huhtik. 4,477 §. — 12) Rkmrin pöytäk. 24 p. syysk. 1,670 §. — 

. 13) Rkmrin pöytäk. 8 p. helmik. 255 §. — 14) Rkmrin jstn pöytäk. 11 p. kesäk. 5,228 §. 



II. Rahato im ¿kamari. 269 

johtaja J . W. Andersinin, sähkölaitoksen toimitusjohtajan A. Marsion ja v . t . 
kaupungininsinöörin K. J . Willandtin tehtäväksi. 

Varastopaikkain tarkastukset. Kamarin jäsenelle von Frenckellille annet-
tiin x) tehtäväksi yhdessä työpäällikkö S. Randelinin ja tori- ja kauppahalli-
valvoja I. Lydmanin kanssa toimittaa Merisataman varastopaikkain tarkastus. 

Uimalaitoksen paikka. Koska urheilulautakunta ei pitänyt uuden uima-
laitoksen rakentamista Mustikkamaalle tarpeellisena, rahatoimikamari antoi2) 
jäsenelleen von Frenckellille tehtäväksi yksissä neuvoin kamarin sihteerin 
K. Hård af Segerstadin, kaupungininsinööri E. Molanderin ja työpäällikkö 
S. Randelinin kanssa etsiä sopivan paikan uimalaitokselle. 

Valiokunnat ja komiteat. Rahatoimikamari asetti3) valiokunnan, johon 
kuuluivat kaupunginjohtaja A. Castrén, kamarin jäsen von Frenckell ja 
rahatoimenjohtaja V. Hupli ja jolle annettiin tehtäväksi valmistella kysymystä 
uuden obligatiolainan ottamisesta. 

Edelleen asetetti in4) komitea, johon tulivat rahatoimenjohtaja V. Hupli 
puheenjohtajaksi sekä professori I. V. Kaitila, varatuomari O. Kauppi ja joh-
ta ja P. Väisänen jäseniksi ja jonka tuli laatia ehdotus rahatoimikonttorin kir-
janpidon ja sen kirjanpito-osaston työmenetelmien uudistamiseksi. Komitea 
valtuutettiin tarpeen vaatiessa käyttämään asiantuntijoita. 

Valmistelemaan kysymystä kaupungin hallitusten, valiokuntain ja komi-
teain puheenjohtajäin ja jäsenten palkkioitten korottamisesta kamari asett i5) 
komitean, johon valittiin kaupunginjohtaja A. Castrén sekä jäsenet Halme 
ja Leopold, ensiksi mainittu puheenjohtajaksi. 

Valmistelemaan kysymystä kunnallisen verotuksen perusteiden muutta-
misesta kamari asett i6) komitean, johon kuuluivat kaupunginjohtaja A. Castrén 
puheenjohtajana sekä kamarin jäsenet Estlander ja von Frenckell, kunnallisen 
keskustoimiston johtaja Y. Harvia, toimittaja A. Huotari ja ent. kansakoulun-
opettaja E. Janatuinen jäseninä. 

Maistraatin kehoitettua rahatoimikamaria valitsemaan yhden jäsenen 
komiteaan, jolla oli tehtävänään laatia ehdotus uudeksi poliisijärjestykseksi, 
rahatoimikamari päät t i 7 ) valita mainitun komitean jäseneksi insinööri E. von 
Frenckellin. 

Valmistelemaan kysymystä Helsingin kaupungin rakennusjärjestyksen 
muuttamisesta rahatoimikamari pää t t i 8 ) asettaa valiokunnan, johon kuu-
luivat kanslian johta ja J . W. Andersin puheenjohtajana sekä rakennustarkastaja 
H. Andersin ja kamarin jäsen Levonius. 

Jäseniksi siihen komiteaan, joka oli asetettu valmistelemaan kysymystä 
kunnallisen väestörekisterin aikaansaamisesta Helsingin kaupungille, valittiin 9) 
kamarin jäsen Estlander puheenjohtajaksi sekä kaupunginvaltuuston sihteeri 
E. Cavonius ja tilastokonttorin johtaja O. Bruun jäseniksi. 

Rahatoimikamari antoi1 0) komitealle, johon valittiin kaupunginjohtaja 
A. Castrén, kanslianjohtaja J .W. Andersin ja varatuomari O. Kauppi, tehtäväksi 
selvitellä kysymystä niistä haitoista, jotka aiheutuivat uuden kappaletavara-
aseman sijoittamisesta Helsingin makasiiniosakeyh.tiön rakennukseen. 

Kysymystä uusien nykyaikaisten huoneistojen hankkimisesta Helsingin 
tullikamareille valmistelemaan asettamaansa komiteaan rahatoimikamari 
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valitsi1) kamarin jäsenet von Frenckellin ja Halmeen, edellisen puheenjohta-
jaksi, joiden lisäksi tullihallituksen, keskuskauppakamarin ja satamahalli-
tuksen itsekunkin tuli valita komiteaan yksi edustaja. 

Valmistelemaan kysymystä Kivelän sairaalan laajentamisesta asetettiin 2) 
komitea, johon kuuluivat kaupunginjohtaja A. Castrón puheenjohtajana sekä 
rahatoimenjohtaja V. Hupli, lääketieteen- ja kirurgiantohtori G. Lan gen skjöld, 
insinööri E. Moring, lääketieteen- ja kirurgiantohtori E. Suolahti ja työnväli-
tysneuvoja T. Uski jäseninä. 

Rahatoimikamari asett i3) valiokunnan, jonka tuli jatkaa neuvotteluja 
valtion kanssa yhteistoiminnan aikaansaamisesta tämän ja kaupungin kesken 
sairaalain rakentamista koskevassa kysymyksessä. Valiokunnan jäseniksi 
tulivat jäsenet Estlander, Leopold ja Virta, ensiksi mainittu puheenjohtajana, 
ja se oikeutettiin tarpeen vaatiessa käyttämään asiantuntijoita. 

Kanslian johtaja J . W. Andersin valittiin 4) rahatoimikamarin edustajaksi 
uusien sairaalain rakentamiskysymystä valmistelevaan valtion ja kaupungin 
yhteiseen komiteaan. 

Komitealle, johon valittiin kan siian johtaja J . W. Andersin puheenjoh-
tajaksi sekä ens. kaupunginlääkäri F. Hisinger, sairaalatarkastaja G. Palander, 
kaupunginarkkitehti G. Taucher ja palopäällikkö G. Wasenius jäseniksi, 
annetti in5) tehtäväksi valmistella kysymystä ja lähettää kamarille ehdotus 
sairaalain filmivarastojen sopivimmasta säilytystavasta. 

Rahatoimikamari päät t i 6 ) asettaa komitean valmistelemaan kysymystä 
uuden paviljongin rakennuttamisesta kunnalliskotiin ja antaa sille tehtäväksi 
erityisesti harkita, oliko mahdollista siirtää työlaitos pois kunnalliskodin 
yhteydestä sekä järjestää maan vii jelystyötä köyhäinhoidon huostaansa otta-
mille miehille. Tämän komitean puheenjohtajaksi valittiin kunnalliskodin 
johtaja H. Waahterlinna sekä jäseniksi kamarin jäsen Estlander, kaupungin-
agronoomi A. Tamminen ja kaupunginarkkitehti G. Taucher. 

Komiteaan, joka asetettiin valmistelemaan kysymystä uuden kansakoulu-
talon rakennuttamisesta Vallilaan, rahatoimikamari valitsi7) filosofian-
maisteri G. Estlanderin puheenjohtajaksi sekä kaupungin yleisten töiden halli-
tuksen jäsenen G. K. Bergmanin, ruotsinkielisten kansakoulujen tarkastajan 
R. Malmbergin ja kamarin jäsenen Virran jäseniksi. 

Rahatoimikamari asett i8) valiokunnan, johon tulivat kamarin jäsenet 
von Frenckell puheenjohtajaksi sekä Halme ja Leopold, laatimaan ehdotusta 
kaupungin käymälöissä suoritettavista korjauksista ja niiden mahdollisesta 
siirtämisestä sekä uusien käymäläin rakennuttamisesta eri osiin kaupunkia. 

Laatimaan niiden tonttien luetteloa, jotka tarjottaisiin myytäviksi vuonna 
1930, asetettiin9) komitea, johon tulivat kaupunginasemakaava-arkkitehti 
B. Brunila, teknillinen sihteeri K. Hård af Segerstad ja kaupungingeodeetti 
W. O. Lille sekä kamarin jäsenet Estlander ja Halme. 

Maistraatin päätettyä, että Kauppatorin länsiosa suljettaisiin ajoliiken-
teeltä toistaiseksi ja kunnes torin lopullinen järjestely oli toteutettu, raha-
toimikamari antoi10) jäsenelleen von Frenckellille tehtäväksi yksissä neuvoin 
rakennuskonttorin katuosaston työpäällikön K. Willandtin ja poliisimestarin-
apulaisen K. Soinion kanssa laatia ehdotuksen päätöksen aiheuttamiksi toi-
menpiteiksi. 
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Valmistelemaan kysymystä Kauppatorin ajoliikenteen järjestelemisestä 
rahatoimikamari päät t i 1) asettaa komitean, johon valittiin kanslianjohtaja 
J . W. Andersin puheenjohtajaksi sekä insinööri E. von Frenckell, rahatoimen-
johtaja V. Hupli ja poliisimestarinapulainen K. Soinio jäseniksi. 

Kaupungin edustajaksi komiteaan, joka oli asetettu laatimaan järjestys-
sääntöjä ammattimaiselle autoliikenteelle, rahatoimikamari valitsi2) jäsenensä 
von Frenckellin. 

Kaupunginjohtaja A. Castrenille ja kamarin jäsenelle Estlanderille annet-
ri in3) tehtäväksi neuvotella Liittopankki osakeyhtiön kanssa Keskuskadun 
laajentamisesta mainitun kadun varrella sijaitsevan yhtiön omistaman talon 
(osoite n:o 7) kohdalta. 

Ruoholahden varastopaikkain järjestelykysymyksen valmistelu uskottiin 4) 
komitealle, joka oli asetettu laatimaan Merisataman varastopaikkain järjes-
telyä koskevaa ehdotusta. 

Rahatoimikamari valitsi5) kaupunginjohtaja A.Castrenin ja kaupungin-
asemakaava-arkkitehti B. Brunilan neuvottelemaan kirkkovaltuusmiesten 
edustajain kanssa Malmin hautausmaan laajentamismahdollisuuksista. 

Hietaniemen uuden uimarannan lopullista järjestelyä ja käyttöä koskevaa 
ehdotusta laatimaan asetettiin6) komitea, johon puheenjohtajaksi valittiin 
rahatoimenjohtaja V. Hupli ja jäseniksi kaupunginasemakaava-arkkitehti 
B. Brunila, kamarin jäsen von Frenckell, verhoilijamestari V. Lähteinen, 
insinööri S. Randelin, poliisimestarinapulainen K. Soinio ja kaupunginarkkitehti 
G. Taucher. 

Sörnäisten osakeyhtiön tar jouduttua määrätyin ehdoin luovuttamaan 
kaupungille Sörnäisten niemekkeellä sekä Isossa ja Pienessä Verkkosaaressa 
sijaitsevat vuokra-alueensa rahatoimikamari päät t i 7 ) asettaa toimikunnan, 
johon kuuluivat kaupunginjohtaja A. Castren puheenjohtajana sekä kaupungin-
insinööri O. Martikainen ja rakennuskonttorin satamaosaston työpäällikkö 
S. Randelin jäseninä, tutkimaan kysymystä mainittujen alueiden tarpeelli-
suudesta ja hyödystä kaupungille sekä laatimaan ehdotusta siitä, millä ehdoilla 
alueet mahdollisesti voitaisiin hankkia kaupungille. 

Rahatoimikamari antoi8) kaupunginjohtaja A. Castrenille ja jäsenelleen 
von Frenckellille tehtäväksi neuvotella erinäisten Lauttasaaren maanomistajain 
kanssa mahdollisista tilusvaihdoista. 

Rahatoimikamari valitsi9) jäsenensä Halmeen edustajakseen siihen komi-
teaan, joka tuli jakamaan vuokra-avustuksia työttömille henkilöille kaupungin-
valtuuston maaliskuun 13 p:nä tähän tarkoitukseen myöntämästä määrä-
rahasta. 

Sitten kun oli havaittu välttämättömäksi syksylläkin antaa työttö-
mille henkilöille suoranaisia avustuksia, rahatoimikamari päät t i 1 0 ) asettaa 
t ä tä tarkoitusta varten toimikunnan ja valitsi10) siihen samalla edustajakseen 
jäsenensä Halmeen samalla kehoittaen köyhäinhoitolautakuntaa, työnvälitys-
toimistoa ja työttömiä valitsemaan kukin kaksi edustajaa, miehen ja naisen. 
Toimikunnan tuli kokoontua köyhäinhoidonjohtaja H. Myhrbergin kutsusta, 
valita keskuudestaan puheenjohtaja sekä ilmoittaa rahatoimikamarille, milloin 
se aloitti toimintansa, mitä menetelmiä se aikoi noudattaa ja miten suuret 
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määrärahat se katsoi tarvitsevansa kuluvana vuonna. Marraskuun 30 p:nä 
hyväksyttiin toimikunnan työohjelma ja samalla työnvälitystoimiston joh-
ta ja V. O. Ahtio kutsuttiin sen jäseneksi. 

Rahatoimikamari päät t i 2) asettaa komitean yksissä neuvoin Helsingin 
ja Porvoon maalaiskuntain edustajain kanssa laatimaan ehdotusta uuden suoran 
tien rakentamisesta Helsingistä Porvooseen sekä alustavasti pohtimaan kysy-
mystä uuden kelvollisen tien aikaansaamisesta Pitäjänmäestä Hämeenkylän 
kautta Vihtiin. Komitean puheenjohtajaksi valittiin kamarin jäsen von 
Frenckell ja jäseniksi rahatoimenjohtaja V. Hupli ja insinööri E. Moring. 

Jäsenten valitseminen asunto-osakeyhtiöiden ja -osuuskuntain johtokuntiin. 
Seuraavat henkilöt valittiin alla lueteltujen yleishyödyllisten asunto-osake-
yhtiöiden ja -osuuskuntain johtokuntiin: 

Asunto-osakeyhtiö Stenbäckinkatu 18—20:n: opettajatar J . Poijärvi ja 
filosofianmaisteri V. Kaukoranta 3); 

Asunto-osakeyhtiö Hauhon r. 1.: kunnallisten työväenasuntojen isän-
nöitsijä G. V. Karhumaa, sosialilautakunnan sihteeri A. Eriksson ja johtaja 
K. R. Heinonen sekä varamiehiksi kamarin sihteeri A. Blomberg ja johtaja 
O. Kauppi 4); 

Aktiebolaget Tjänstemannabostäder — Virkamiesasuntoja osakeyhtiön: 
kamarin jäsen Estlander, sosialilautakunnan sihteeri A. Eriksson ja kamarin 
sihteeri A. Blomberg 5); 

Asunto-osakeyhtiö Sturen: kanslianjohtaja J . W. Andersin, sosialilauta-
kunnan sihteeri A. Eriksson ja kamarin sihteeri A. Blomberg 6); 

Osakeyhtiö Lapinlahdenkatu 27:n: kanslianjohtaja J . W. Andersin, 
sihteeri A. Blomberg, kauppias K. V. Hyvönen, varatuomari L. Silvenius ja 
asiamies M. Wilskman sekä varamiehiksi rouva F. Hyvönen ja kiinteistöisän-
nöitsijä S. Puranen 7); 

Vallilan asunto-osuuskunnan r. 1.: kamarin sihteeri A. Blomberg, sosiali-
lautakunnan sihteeri A. Eriksson ja kamarin jäsen Halme sekä varamiehiksi 
kamarin sihteeri A. Danielson ja kamarin jäsen Virta 8); 

Asunto-osuuskunta Kävyn r. 1.: sosialilautakunnan sihteeri A. Eriksson, 
kamarin jäsen Halme ja arkkitehti A. Toivonen sekä varalle kamarin sihteeri 
A. Danielson ja kamarin jäsen Virta 9); 

Oma-asunto-osakeyhtiön: kamarin sihteeri A. Blomberg, sosialilautakun-
nan sihteeri A. Eriksson ja kamarin jäsen Halme sekä varalle kamarin sihteeri 
A. Danielson ja kamarin jäsen Virta 10); 

Asunto-osakeyhtiö Tyynin: kamarin sihteeri A. Blomberg, sosialilauta-
kunnan sihteeri A. Eriksson ja kamarin jäsen Virta sekä varalle sihteeri 
A. Danielson ja notaari T. Törnblom n ) ; 

Asunto-osuuskunta Voiton r. 1.: kamarin sihteeri A. Danielson, sosiali-
lautakunnan sihteeri A. Eriksson ja taloudenhoitaja A. Halme sekä vara-
jäseniksi sihteeri A. Blomberg ja kamarin jäsen Virta12); 

Asunto-osakeyhtiö Osmo-Käpvlän: sosialilautakunnan sihteeri A. Eriksson 
ja avustava rakennustarkastaja A. Toivonen13); 

Asunto-osuuskunta Käpylän r. 1.: sosialilautakunnan sihteeri A. Eriksson, 
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kamarin jäsen Halme, herra E. Korttila ja arkkitehti V. Määttä sekä vara-
jäseniksi kamarin sihteerit A. Blomberg ja A. Danielson1); 

Asunto-osuuskunta Haavan r. 1.: sosialilautakunnan sihteeri A. Eriksson, 
kamarin jäsen Halme ja arkkitehti V. Määttä sekä varajäseniksi kamarin sih-
teerit A. Blomberg ja A. Danielson 2); samoinkuin 

Asunto-osakeyhtiö Aito bostadsaktiebolag'in: sosialilautakunnan sihteeri 
A. Eriksson, rahatoimikamarin avustava notaari T. Nordberg ja arkkitehti 
A. Nyberg sekä varajäseniksi sihteeri A. Danielson ja johtaja K. Heinonen3). 

Seuraavat tiedot rahatoimikamarin asiamiesosastolla käsitellyistä asioista 
valaisevat tämän osaston toiminnan laajuutta vuonna 1929: 

. . . . seuraavaan 
Asian laatu. Ratkais- vuoteen + 

tuja. siirtyneitä, teensä. 
Vararikkoja, konkursseja, vuosihaasteita y. m 267 3 270 
Oikeudenkäyntejä ja perimisiä 424 137 561 
Kiinnityksiä ja lainasopimuksia 77 6 83 
Maanvuokra-asioita 332 23 355 
Huoneenvuokra-asioita . 34 1 35 
Kauppakirjoja ja lainhuutoja 51 20 71 
Testamentteja 4 — 4 
Toimilupia ja urakkasopimuksia 71 3 77 
Kunnallisveroja 7 23 30 
Sekalaisia asioita 67 8 75 

Yhteensä 1,337 224 1,561 

Kertomusvuonna lähetettiin 1,334 kirjettä. 
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Painatustöiden valvojan välityksellä suoritettiin vuonna 1929 seuraavat 
painatus-ja sidontatyöt, joiden kustannukset nousivat allaolevassa taulukossa 
mainittuihin määriin. 

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 t yö 

suor i te t t i in . 

Lomakkeet. Muut 
painatustyöt. 

| 
Painatus-

kulut. 
Sidonta-

kulut. Yhteensä, | i j 
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 t yö 
suor i te t t i in . Eri 

lajeja. 
Yhteensä 

kpl. 
Eri 

lajeja. 
Yhteensä 

kpl. 

| 
Painatus-

kulut. 
Sidonta-

kulut. Yhteensä, | i j 
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 t yö 
suor i te t t i in . Eri 

lajeja. 
Yhteensä 

kpl. 
Eri 

lajeja. 
Yhteensä 

kpl. Smk. j 

Maistraatti 74 67,300 3 700 25,300 25,300] 
Raastuvanoikeus 89 90,250 — ; .— 30,969 50 31,019 
Ensimmäisen kaupungin- i 1 

voudin konttori 20 66,500 — — 8,672 2,145 10,817i 
Toisen kaupunginvoudin 

konttori 26 364,500 — 27,669 4,625 32,294 
Rikostuomioiden toimeen-

panokonttori 14 116,500 — — 8,070 4,762 12,832 
Raatihuoneen arkisto . . . . — — • — — — 29,139 29,139 
Kaupunginvaltuuston 1 • 1 

kanslia i 15 28,520 38 11,780 152,907 — 152,907 
Rahatoimikamarin kanslia 

]a asiamiesosasto 52 359,385 72 19,900 399,775; 15,570 415,345 
Rahatoimikonttori 89 1,323,350 3 650 126,733 9,829 136,562 
Satamahallitus ja sen alai- i 1 

set laitokset ! 23 199,300 ___ — 12,945! 2,250 15,195! 
Tilastokonttori i 27 22,000 43 23,030 371,542' 12,730 384,272! 
Työnvälitvstoimisto 17 143 350 1 200 12,726 — 12,726| 
Verotusvalmisteiukunta . . 35 873,250 . — • — 73,632 14,585 88,217 
Terveydenhoitolautakunta 

ja sen alaiset laitokset. . 102 272,615 2 600 31,191 2,816 34,007 
Sairaalat ja sairaalain tili-

virasto 37 287,755 3 1,200 58,880 12,137 71,017 
Köyhäinhoitolautakunta ja 

! sen alaiset laitokset. . . . ! 84 | 207.500 2 350 37,068 — 37,068 
Lastensuojelulautakunta . . 27 62,770 1 150 14,473 — 14,473 
Suomenkieliset kansakoulut 25 69,700 1 .1,000 13,611 — 13,611 
Ruotsinkieliset kansakoulut 14 52,075 — — 7,653 854 8,507 
Muut opetuslaitokset . . . . 20 19,510 3 950 8,559 — 8,559 
Kaupunginkirjasto 41 147,235 4 4,250 32,095 238,191 270,286 
Kaupunginmuseo 2 800 2 5,000 1.0,829 — 10,829 
Vesijohtolaitos 17 130,250 1 350 18,993 1,697 20,690 
Kaasulaitos 92 1,303,510 1 350 99,503 4,217 103,720 
Sähkölaitos 143 1,983,285 1 350 177,513 23,106 200.619! 
Rakennuskonttori 51 172,620 .— — 28,886 10,862 39,748 
Puhtaanapitolaitos 19 79,000 — — 10,975 1,128 12,103 
Kansanpuistot 26 1,124,255 — — 21,024 — 21,024 
Maut lautakunnat ja lai- 1 

! tokset 72 256,960 3 1 175 22,844| — 22.844 
Yhteensä! 1,253|9,824,045 184 j 70,985 1,845,037 390,693 2,235,730! 

Vuonna 1929 lomakkeiden painosmäärä edelleen lisääntyi n. 174,608 kpl:lla 
muiden painatustöiden painoksen taas hiukan vähentyessä. Rahatoimi-
kamarin painatusmäärärahalia kustannettavien painettujen asiakirjain sivu-
luku väheni vuodesta 1928 310:llä ja painatuskustannukset alenivat 54,200 
markalla. Painettujen asiakirjain liitteenä olevien karttojen painatuskustan-
nukset vähenivät 37,973: 90 markasta 19,025 markkaan. Hinta painettua 
sivua kohden kohosi 113: 85 markasta v. 1928 113: 95 markkaan v. 1929, ellei 
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liitekarttoja oteta huomioon. Jos nämä otetaan huomioon, aleni hinta sivua 
kohden 125:65 markasta v. 1928 120:52 markkaan v. 1929. 

Painatus- ja sidontakustannukset kohosivat 2,235,730 markkaan oltuaan 
v. 1928 1,927,901: 57 markkaa, joten lisäys oli 307,828: 43 markkaa. Painatus-
ja sidontatöistä aiheutuvat kustannukset eivät kuitenkaan ole verrattavissa 
edellisen vuoden kustannuksiin, koska toisena vuotena suoritetaan sellaisia 
töitä, joiden varsinaiset työkustannukset samoinkuin paperi ovat paljoa 
kalliimmat edellisenä vuonna suoritettujen töiden vastaavia kustannuksia. 

Huhtikuun 1 p:nä 1928 10 %:lla kohonneet kirjatyöntekijäin palkat korot-
tivat jonkin verran kaupunginkin painatus- ja sidontatöiden hintoja, samoin 
myös virallisen paperin hinnan korotus, 5 %, jota paperia yksinomaan käy-
tetään esim. maistraatin ja raastuvanoikeuden lomakkeihin. 

Saavutettu säästö, joka v. 1927 oli ollut 95,817:34 markkaa ja v. 1928 
163,816: 50 markkaa, oli kertomusvuonna 64,509 markkaa. Säästöksi on kuten 
aikaisemminkin laskettu työn entisen hinnan ja asianomaisen vuoden yksikkö-
hinnan välinen erotus. Säästöä laskettaessa ei siis ole otettu huomioon sellai-
sia töitä, joista jo edellisinä vuosina on suoritettu alennettu yksikköhinta. 

Kaupungin ihnoituskustannukset v. 1929 olivat 264,929 markkaa oltuaan 
v. 1928 248,202: 90 markkaa, ja niistä saatu 7 %:n alennus v. 1929 19,838: 15 
(v. 1928 18,704:75) markkaa. 

Painatus- ja sidontatöiden laskuja tarkastettiin 943 kpl. 


